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5. Nazwa instytucj i otrzymującej
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6 .
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w części rzeczowej w części finansowej
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7 .3 . Adre s poczty elektronicznej
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1. opis przebiegu realizacjiDziałania w okresie objętym Sprawozdaniem

II. PRZEBIEG REALIZA CII DZIAŁAI\I-IA

WojewÓdzkiUrządPracy(wUP)wBiałymstokuod20O4r.pełni@
Działania I.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie dtugotrwatego bezrobocią w wojewÓdawie podlaskim w
ramach Sektorowego Programu operacyjnego RozwÓj ZasobÓw Ludzkich 2004-2006 (sPo RZL).
Umowę Finansowania Działania zavłarto pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej a Samorządem WojewÓdztwa, reprezentowan}'rn przez Dyrektora WUP w Białgnstoku, w
dnlu 27.04.2004 r. Przedmiotowa Umowa określała wartość ŚrodkÓw finansowych oraz zasady i
w-arunki w zakresie rea|izacji i finansowania Działania w ramach SPo RZL. Umowę podpisano na cały
okres realizacji Działania, przy czym wysokośÓ środkÓw przeznaczonych na jego realizację w kolejnycir
latach budzetowych strony ustalały w aneksach do umowy. Na okres kazdego roku budżetowego WUP
w Białymstoku plzygotowywał Ramowe Plany Realizacj i Działania okeślające założenia IW co do
podziału środkÓw finansowych przeznaczonych na Działanie, preferowanych form wsparcia (typÓw
projektÓw) oraz zasad, i terminÓw osłaszania konkursÓw.

W latach 2004 - 2007 WUP w Białymstoku realizował projekt własny, zatwierdzony do realizacji w
Ębie pozakonkurso\Ąym oraz samodzielnie realizował konkursowe procedury wyboru projektÓw
(wszystkie w trybie konkursÓw zamkniętych). Łącznie IW w ramach Działania |.3 przeprowadziła 4
procedury konJ<ursowe. w tym 2 na dofinansowanie projektÓw Powiatowych UrzędÓw Pracy (PUP) w
ramach schematl a) I|spieranie osÓb bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i 2 na potrzeby
finansowania projektÓw w schemacie b) Wsparcie otoczenia społecznego osÓb bezrobotnych.
W ramach przeprowadzonych procedur konkursowych w schemacie a) i b) do WUP w Białymstoku
zostało złożonych 48 wnioskÓw o dofinansowanie rea|izacji projektÓw (28 w ramach schematu a) i 20 w
ramach schematu b)), z czego dofinansowanie uzyskało 33 (28 w ramach schemafu a) i 5 w ramach
schematu b)) _ 69 % beneficjentÓw aplikujących w ramach Działania 1.3.

GłÓwną formą wsparcia przewidzianą do realizacji w pĄektach zrealizowanych w ramach Działania 1 '3
były szkolenia. Pozostałe formy wsparcia to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, subsydiowanie zatrudnienia (trace interwencyjne),
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje)' doradztwo dla osÓb
zamierzający ch rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Podczas realizacji Działania 1'3 w latach 2004.2008, zgodnie z danymi pokazanymi w załączniku nr 9,
IW wystąliła do IZ o refundację kwoty 25 '868.s97,2O zł (środki publicme bez prrvatny.h) należnej
projektodawcom schematu a) i b)' co stanowi 98,15% wykorzystania wszystkich środkÓw
przewidzianych w Ramowych Planach Rea|izacji Dzlałania 1'3 (26.357.489,88 zł)
Zdaniem Inst}tucji Wdrazającej osiągnięty wskaznik jest zadowalający, gdyi środki przewidziane w
RPRD zostały wykorzystane prawie w 100Yo.

Podczas rca|izaqi Dztałania 1.3 WUP w Białymstoku ptzeprowadził łącznie 1O7 kontroli (73 w trakcie
rcalizacji projoktÓw, 33 na zakoirczenie realizacji projektÓw i 1 kontrolę dorazną). W ramach
poszczegÓlnych schematÓw kontrole rozkł.adająsię w następujący sposÓb: schemat a) _ 68 kontroli w
trakcie realizacji proj ektÓw, 28 kontroli na zako czenie tealizac1i projektÓw, 1 kontrola dotażna;
schemat b) _ 5 kontroli w trakcie realrizaqi projektÓw, 5 kontroli na zakoricżenie realizacji projektÓw'
w latach 2005 _ 2008 poszczegÓlne zespoły kontrolujące przeprowadziły 81 wizyt monitorujących
(sprawdzono 16 przygotowari zawodowych, 41 działalności gospodarczych, 20 prac interwencyjnych
oraz 4 szkolenia).

ÓlnRealizac aDziatania 1.3 w ch latach ał'a



2004 r.
W ramach schematu a) rozpoczęto realizację projektu własnego po jego zatwierdzeniu przez Instytucję
Zarządza1ącą na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego. Powyższy projekt zatlułowany
,,Aktywizacja zawodowa _ szansa na powlót na rynek pracy'' został opracowany na podstawie
projektów posiłkowych zgłoszonych przez 14 powiatowych urzędów pracy z terenu województwa
podlaskiego' Wsparciem objęto 1535 osób, co stanowi 120,3% wielkości docelowej, która wynosiła
1276 bezrobotnych. oznacza to, iż założony wskaźnik liczby osób bezrobotnych, które były planowane
do objęcia wsparciem w ramach tego projektu został. prze|r'roczony o ponad 20 %o. Przeprowadzono
również kontrole na miejscu we wszystkich cztemastu powiatach województwa podlaskiego. Nie
stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego pIZeZ 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 zaczęli składaÓ wnioski o dofinansowanie realizacji projektów'
2005 r.
W dniu 23 marca 2005 r. WUP w Białymstoku ogłosił konkurs zamknięty w ramach schematu a) na
projekty dla powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego. 7 kwietnia 2005 r. upĘnął termin
składania wniosków przez powiatowe urzędy pracy' Przedłożonych zostało 14 wniosków. Wszystkie
wnioski skierowano do uzupełnienia z powodu braków formalnych. oceną melytoryczną projektów
zajmowała się Komisja oceny Projektów (KoP) umiejscowiona w WUP w BiĄmstoku. Posiedzenia
KoP odbywały się w dniach 28 i 29 kwietnia 2005 r. W dniu 29.04.2005 r. na posiedzeniu KoP została
ułożona lista rankingowa wniosków, która następnie Została lekomendowana Dvrektorowi WUP do
akceptacji.
ostatecznie wszystkie 14 projektów zostało przyjęĘch do realizacji. Całkowita wartośó projektów w
ramach schemafu a) wynosiła 6'468.300'00 zł (środki publiczne bez prywatnych) z czego rłnioskowana
kwota dofinansowania (EFS) wynosiła 4.769.724'97 zł. Zdecydowanie największym projektem był
projekt złozony ptzez PUP w Białymstoku, którego całkowita wartość wynosiła 1.389'280,00 zł,
natomiast najmniejsz1'rn był projekt PUP w Siemiatyczach z całkowitą wartością 228.014'46 zł.
Jednocześnie w 2005 r. nastąpiło zakończenię rea|izai1i ww. projektów.
w 2005 r. IW przeprowadziła 15 kontroli (w tym 14 w trakcie rea|izacji projektu oraz 1 kontrolę
doraźn{ projektów przyjętych do realizacji w ramach Działaria 1.3 a) SPo RZL, podczas których nie
stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu
,,Kontrola finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce''.
W ramach schematu b) w 2005 r. przeprowadzono 2 konkursy zamknięte' W ramach pierwszego
koŃursu (termin składania wniosków 07.12'2004 r. - 06.01.2005 r.) do IW wpłynęło 7 wniosków, z
cze3o 5 (wnioskowana kwota dofinansowania - 606 .025 ,7 4 zł) przeszło ocenę formalną. oceną
mer}toryczną projektów zajmowała się Komisja oceny Projektów (KoP) umiejscowiona w WUP w
Białymstoku. Posiedzenia KoP odbywały się w dniach 20-2I' 24-28' 31 stycznia oraz 1 lutego 2005 r.
Podczas posiedzeń KoP zaakceptowano 4 wnioski (wnioskowana kwota dofinansowana - 343.025'74
zł), następnie sporządzono listę rankingową która została przedstawiona dyrektorowi WUP do
akceptacji. W ramach pierwszego konkursu podpisano ostatecznie 4 umowy o dofinansowanie realizacli
projektu (kwota dofinansowania - 310'.]68'34 zł)'
W ramach drugiego konkursu (termin składania wniosków 02.02.2005 r. - |4.02.2005 r.) do IW
wpĘnęło 13 wniosków, z czego 11 (wnioskowana kwota dofinansowania - 1.117'098'71 zł) przeszło
ocenę formalną. Posiedzenia KoP odbyrvały się w dniach 22,23,24 i 25 lutego 2005 r. Podczas
posiedzeń KoP zaakceptowano 7 wniosków (wnioskowana kwota dofinansowania - 758.913,70 zł)'
następnie sporządzono listę rankingową która została pŹedstawiona dyrektorowi WUP do akceptacji.
W ramach drugiego konkursu podpisano ostatecznie 1 umowę o doflnansowanie rea|izacji projektu
(kwota dofinansowania - 239.63| '00 zł).
W 2005 r.w ramach schematu b) przeprowadzono10 kontroli (w tym 5 w trakcie reahzacji projektu, 5
na zakonczenle realizacii proiektu). Podczas Ższych kontroli to nle rawidłowości, ktore



zostały zidentyflkowane wg systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy
strukturalnych j ako wydatek niekwalifikowalny kod 325.
2006 r.
W ramach schematu a) rozpoczęto rea|izację 14 projektów powiatowych urzędów pracy województwa
podlaskiego wyłonionych w konkursie zamkniętym, ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 31 stycznia
2006 r. ostateczny termin składania wniosków upłynął 17 lutego. Do tego dnia przedłożonych zostało
14 wniosków. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej 4 wniosków przyjęto do oceny
mer}torycznęj, natomiast 10 wniosków kwalifikowało się do uzupełnienia z powodu braków
formalnych. ostatecznie 14 wniosków poątywnie przeszło weryfikację formalną i ptzekazanych
zostało do oceny mer}torycznej. oceną mor}.toryczną projektów zajmowała się Komisja oceny
Projektów (KoP) umiejscowiona w WUP w Białymstoku. Posiedzenia KoP odbywały się w dniach 13-
1.7 marca 2006r' 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 6.800'316'57 zł (środki
publiczne bez prywatnych) z czego wnioskowana kwota dofinansowania (EFS) wynosiła
5.014.553,44 zł. Spośród 14 projektów, które otrzymały dotację - największy z PUP Białystok opiewał
na całkowitą kwotę 1.737.300,00 zł, natomiast wartośó najmniejszego projektu z PUP Siemiatycze
wy no siła 2 1 4.892,00 zł.
Pod koniec II półrocza 2006 r. powiatowe urzędy pracy miały rozpocząć działania przygotowawcze do
roz|iczenia zarówno merytorycznego jak i finansowego swoich projektów. Z uwagi jednak na fakt, iż
Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy (FP), zaistniała
możliwośó zakontraktowania tycWŻe środków na realizację w roku 2007 projektów powiatowych
urzędów pracy w ramach Działań 1.2 i 1'3 sPo RZL. Zakontraktowanie środków FP nastąpiło w
drodzę aneksowania Umów o dofinansowanie projektów poprzez wydłużenie okresu rea]izacji
projektów wdrazanych przez PUP-y w 2006 r. oraz zwiększenie ich kwoty dofinansowania. W ramach
Działania 1'3 na 14 powiatów _ 5 podpisało aneksy z dniem 30.11.2006 r.,zaś9 z dniem 01.12.f006 r.
okresy realizacji przedmiotowych projektów zostały wydłużone do 31.12.200,7 r.
W 2006 r. WUP w Białymstoku przeprowadził w ramach schematu a) 14 kontroli po zakończeniu
rca|izacji projektów z 2005 r. oraz 14 planowych kontroli w trakcie rca|izacji 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 strukturalnych".
W II kwartale 2006 r. w ramach schematu a) zatw'ierdzono 14 sprawozdań końcowvch z Droiektów
zrealizowanych w 2005 r.
2007 r.
W ramach schematu a) lłspieranie osób bezrobotnych, w tym dtugotrwale bezrobotnych kontynuowano
rcal'izai1ę 14 projektów powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego wyłonionych w
konkursie zamkniętym, ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 31 stycznia 2006 r.
W związku z tym, iż terminy zakończenia rea|izac1i 14 przedmiotowych projektów przypadły na
3I.I2.200,| r. pod koniec II półrocza f007 r. powiatowe urzędy pracy rozpoczęły działaria
przygotowawcze do roz]iczenia zarówno meryt,orycznego jak i finansowego swoich projektów.
w 2007 r' Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził 26 kontroli projektów przyjętych do
realizacji w ramach Działania 1.3 a) SPo RZL. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu ''System
informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych''.

2008 r.
W styczniu 2008 r. 14 BeneficjentÓw przedłoŻyło do IW sprawozdania okresowe, toczne i koricowe Z
realizacji projektoworaz wnioski o ptatnoŚć koncową.



IW w ramach schematu a) zatulierdziła larv
końcouych z projektów zrealizowanych w 2006-2007 r.
W .2008 r. WUP w BiĄmstoku przeprowadził 14 planowych kontroli na zakończenie rea|izacji
projektów w ramach Działania 1.3 a) SPo RZL.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu oplacowanego
przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,system informowania o nieprawidłowościach finansowvch w

korzystaniu funduszy strukturalnych"

2.

3 .

Stan realizacji projektÓw w ramach Działania. określa załącznik nr 1

Stan realizacji projektÓw według wojewÓdztw _ okeśla załącznik nr 2

opis najczęściej napotykanych problemÓw przy rea|iza$i Działanta wraz z informacją o środkach
zaradczy ch podjęty ch przez Benefi cjenta Ko cowego (instytucję wdrazaj ąc{

A) problemy przy realizacji Działania napotkane w ostatnim okesie sprawozdawczym, wynikające
ze stosowanych rozwiązari systemowych

Nie stwierdzono problemÓw endogeniczn
niewielkie probletny zgłaszane przez beneficjentow, związane z reilizacjąpiojektÓw S.Po RZL.
P-rojektodawcy najczęściej zgłaszaIi problemy związane z rezygnacją osÓb zuczestnictwa w projekcie.
Najczęstszą przy czyną rezygnacji było: podjęcie zatrudnienia bądź nauki' przeciwwskazania lekarskie'
nieusprawiedliwiona nieobecnośÓ' sprawy osobiste, wyjazd za granicę, rożwiązanie urnowy o pracę z
winy pracodawcy bądź osoby bezrobotnej w przypadku prac interwencyjny ch, rezygnacja pracodawcy z
organizacji przygotowania zawodowego. Zdarzały się rownież p,,yiiaki, ze beieficjenci ostateczni
rezygnowali z dalszego odbyrłania określonej formy wsparcia bez podania p,,y",y,y. W zwiry'ku z
powyższym projektodawcy stawali przed koniecznością ponownej selekcji i doboru- kandydatÓw na
wolne miejsca' Jednym z zastosowanych rozu,liązan, mającym ptzeciwdział'ać, przerywaniu przez
bezrobotnych 'udziału w projekcie jest dwustopnio.y p.o"iś 

'rekrutacji 
(wspÓłpraca z pośrednikiem

pracy iz doradcą zawodowym).
Zgłoszono także problemy dotyczące niewystarczającej wspÓłpracy pracodawcÓw z PUP. GłÓwną
przyczyną obaw pracodawcÓw była niepewna sytuacja mikroekonomic zna otaz obawy przed
dochowaniem warunkÓw zawartych umÓw, przede wszystkim na organizację miejsc pracy w ramach
prac interwencyjnych.
Jeden Beneficjent zgłosił problem z*itązany z koniecznością odstąpienia od podpisanej umowy o
wykonanie audytu zewnętrznego z firmą audytową poniewaz zatuła oia pued,nim falt, iŹ w okresie od
zł'ożenia oferty do jej zatwierdzenia zaszły zmiany _ zmieniły się osoby kluczowe, ktÓre miały
ptzeptowadzić audyt. oferta stanowiła integlalną część umowy na przeptowadzenie audltu, więc nie
było możliwe przeprowadzenie czynności audytorskich przez irlne osoby niż te, ktÓfe zostały podane w
ofercie. W zwięku z powŻszym Beneficjent, po konsultacji z IW, wyłonił jednostkę audytorską nie
stosując ĘbÓw zamÓwieri przewidzianych w Ustawie Zam wie lubiicznych, poniewaz szacowana
wartość nie przekraczała 6 000 e.
Ponadto w czasie rea|izacji projektÓw schematu b) pojawiły się trudności dotyczące strony finansowej.
W związku z konieczrrością dokonania zmian w planie finansowym Uizędu Marsżałkowskiego
WojewÓdawa Podlaskiego nastąpiły opÓźnienia w przekazaniu trzem beneficjeniom środkÓw w ramach
I transzy. Beneficjenci schęmatu b) mieli także prob|emy związane z prawidłolvym wypełnianiem

4.

wnioskÓw o płatność, co Skutkowało dłuzszymniz się s iewano oczekiwaniem na atę środkÓw'



B) problemy przy rea|izacji Działania napotkane
Z okoliczności zewnętrznych, niezwiązanych z
wdraŻania Proqramu

w ostatnim okresie Sprawozdawczym, wynikające
rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu

5. Wskazniki realiz acji Działania

5. 1 .osiągnięte wskaŹniki ogÓlne*

+ W k]beli nale:y un ieścić wskaźniki |łysr%Ą|jące ||, Uzupelnieniu Sek|orollego Progrąhu operacyjnego Ro=u,ćj ZasobÓw Lud:kich 2004-2006' 4łaścii,e dIą
D:iąłania, ktlirego do|yc:} sprauo:danie. spra|,odanie powinno :awiefać jedynie wskąźniki' k|Órych częstotl ł/ość nietenia 2os|ała podana
1|. U: pełnieniu sPo RZL 2004-2006 jdko kwarra|na' foczna ora: po :ako c.anfu ok|esu progranov,ana

*a M' Mę:c:y:ni' K - Kobiely

5.2.Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaznikÓw w okesie objęĘm
sorawozdaniem
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Komentarz

od początku realizacji Działania 1.3 wsparciem zostały objęte łącznie 7973 osoby bezrobotrre (3968
męiczyzn i 4005 kobiet)' co stanowi 105'52 % wielkości docelowej, ktÓra aktualnie wynosi 7556
bezrobotnych. Oznacza to, iiz załoizony wskaźnik liczby osÓb bezrobotnych' ktÓre były planowane do
objęcia wsparciem został przekoczony o ponad 5%' co w naszym przekonaniu jest zjawiskiem
poz).t)"wnym.
od początku Działania udział w projektach zakończyło 7375 osÓb (3604 męiczyzn i 3771 kobiet).
Z uczestnictwa w projekcie zrezygnowało 598 beneficjentÓw ostatecznych (364 męizczyzn i 234
kobiety)' co stanowi 7,50o/o wszystkich osÓb, ktÓre rozpoczęły udział w Działaniu. Zdariem IW jest to
poziom możliwy do zaakceptowania. Jednocześnie projektodawcy podejmowali działania, mające na
celu zminimalizowanie ilości rezyglasji osÓb z udziału w projekcie.
Analizując ilość osÓb kierowanych na poszczegÓlne formy wsparcia należy stwierdzić, iż od początku
rea|izacji Działania największa liczba beneflcjentÓW ostatecznych skorzystała ze szko|e _ 4189 osÓb,
co stanowi 107 '77 % wielkości doce|owej. RÓwnież duża |iczba bezrobotnych skorzystała z
subsydiowanego zatrudnienia _ 2484 osoby, co stanowi 108,05 % wielkości docelowej. W dalszej
kolejności należy wymienić jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej _ 949 osÓb
104'98 % wielkości docelowę._| p141 p14ygotowanie zawodowe _ 941 osÓb (104,6? % wielkości



docelowej).
od początku rea|izacji Działarlia 4599 bezrobotnych (2093 męŻczyzn i 2506 kobiet) podniosto swoje
kwalifikacie.

5.3. osiągnięte wskaźniki szczegÓłowe

5.3.1. Przepływ ostatecznych beneficjentÓw _ określa załącznik nr 3

5.3.2. Informacje na temat wsparcia udzielonego ostatecznym beneficjentom w ramach reaiizowanego
Działania _ okre śLa załącznik nr 4

5.3.3. Informacj e na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom i insĘ'tucjom w ramach
realizowanego Działania _ okeśla załącznik nr 5 _ Nie dotyczy

5.3'4. Wsparcie merytoryczno-techniczne _ okreśLa załąsznik nr 6 _ Nie dotyczy

5.3'5' Wzrost kwalifikacji ostatecznych beneficjentÓw _ okeśla załącznik w .7

m. PosTĘP x'INAI\sowY DZIAŁAIYIA

1. Zestawienie zatwierdzonych przez Beneficjenta Ko cowego (inst1tucję wdrażając{ wydatkÓw
kwalifikowalnych w ramach Działania według ŹrÓdeł finansowania za okres sprawozdawczy (PLN) -
określa załącznik nr 8

2. Zęsta'uu.lenie wartości płatności zrealizowanych na Izęcz ostatecznych odbiorcÓw (beneficjentÓw)
w ramach Działania w okesie sprawozdawczym (PLN) _ okeśla załącznik nr 9

3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie
zostanązxea|izowane na rzecz Beneficjenta Koricowego (instflucji wdrazającej) w ramach Działania i
odpowiadającego im wspÓłfinansowania krajowego (PLN) _ określa załącznik nr 10

4. Zestawienie wydatkÓw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie
sprawozdawczym w ramach Działania (PLN) _ okreśIa zatącznik nr |I

IV. INT'ORMACJA O PRZEPROWADZOIYYCH KONTROLACII, AI,]DYTACH
zEwNĘTRzNYcII I sTwIERDzoI\tYcH NIEPRAwIDŁowoŚcIAcH w REALIZACJI
DzIAŁAI\IA

1. Informacja o działaniach podjętych przez Beneficjenta KoIicowego (instytucję wdrażając{ lub
upowaŻnioną przez niego jednostkę w ramach przeprowadzonych kontroli rea|izacji projektÓW ich
wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych oraz informacja o audytach
zewnetrznvch

Podczas rea|izacji Działania 1.3 wUP w Biabmstoku przeptowadził tączme 107 kontroli (73 w trakcie
realizacji projektÓw, 33 na zakoiczenie realizacji projektÓw i 1 kontrolę dotaźną). W ramach
poszczegÓlnych schematÓw kontrolę rozkładają się w następujący sposÓb: schemat a) - 68 kontroli w
trakcie realizacji projektÓw' 28 kontroli na zako czenie realizacji projektÓw, 1 kontrola doruŻna;
schemat b) - 5 kontroli w trakcie realizacji projektÓw, 5 kontroli na zakoiczenie rea|izacji projektÓw.
Przedmiotowe kontrole prowadzone były w zakresie prawidłowości wdraiania projektÓw zgodnie z
obowiązującymi zasadami i przepisami prawa or.Lz ze szczegÓłowymi unormowaniami dotyczącymi
Programu sPo RZL. Kontfole na miejscu przeprowadzone przez Instytucję Wdra:żającą obejmowały
zarÓwno kontrole dokumentacji zwięnej z wdraŻanym projektem, znajdującej się w siedzibie
beneficientÓw iak i kontrolę faktycznej realizacji poszczegÓlnych form wsparcia (nie dotyczy kontroli



14 projektów posiłkowych z 2004 r., podczas których konnolowano wyłącznie dokumentację z:wiązaną
z r ealizow any mi proj ektami).
W latach 2005 * 2008 poszczególne zespoły kontrolujące przeprowadziły 8| wizyt monitorujących
(sprawdzono 16 przygotowń zawodowych, 41 działalności gospodarczych, 20 prac interwencyjnych
onz 4 szkolenia).
W ramach procedur konkursowych w schemacie a) w 14 powiatowych urzędach pracy wojewódŹwa
podlaskiego przeprowadzono łącznie 34 audyty zewnętrzne realizowanych projektów. Natomiast w
ramach procedrrry pozakoŃursowej w roku 2005 przeprowadzono audy.t Zewnętrmy dotyczący
projektów wtasnych realizowanych w ramach Działań 1.2 i I.3.

2004r.
w 2004 r. przeptowadzono kontrole projektów posiłkowych wę wszystkich 14 powiatach wojewódfwa
podlaskiego. Przedmiotowe kontrole przeprowadzono w terminach 26.11.2004 r. . 07'12.2004 r. Nię
stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu
,,Kontrola finansowa funduszy stnrkturalnych i Funduszu Spójności w Polsce''. Wykryte nieliczne
uchybienia, takie jak nieprawidłowe stosowanie logo EFS oraz nieterminowe przekazywanie informacji
o postępowaniach przetargowych, nie miały wpływu na prawidłowe wdrażanie projektów i Działania.

2005 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził 15 kontroli (w tym 14 w trakcie realizacji
projektu oraz 1 kontrolę doraLźnĄ projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania 1.3 a) SPo
RZL' Podczas przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji projektów przez
Instlucję Wdrazającą sprawdzono realizację 9 form wsparcia, tj': 3 przygotowana zawodowe, 5 prac
interwencyjnych oraz I szkolenie.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego ptzęz Ministerstwo Finansów
dokumentu ,,Kontrola finansowa funduszy strŃturalnych i Funduszu Spójności w Polsce''. WyĘ.te
nieliczne uchybienia, takie jak braki formalne w dokumentacj i finansowej czy dokumentacji dotyczącej
sprawozdawczości' nieprawidłowe zamieszczanie logo EFS na dokumentach projektu i matęriatach
promocyjnych, brak oznakowania teczęk i segregatorów logo EFS oraz brak informacji' iŻ rea|izovłane
przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS nie miały wpływu na prawidłowe wdra:ianie
projektów i Dziatania.
W ramach schematu b) przeprowadzono t0 kontroli (w tym 5 w trakcie realizacji projektu, 5 na
zakończenie rca|izacji projektu). Podczas kontroli projektów realizowanych w ramach schematu b)
wykr1to nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane wg Systemu informowania o
nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych jako wydatek niekwalifikowalny kod
325 i błędne roz|iczenie (kod 102). Za|ęcono zwrot kwoty 53.049 '12 PLN' Wszyscy beneficjenci, którzy
wykorzystali środki |rnansowe niezgodnie z ich przeznaczeniem zostali wezwani do zwrotu tyctrże
kwot. Instytucja kontrolująca oprócz zwrotu kwot niekwalifikowalnych zwróciła się do jednostek
kontrolowanych m.in. z zaleceniem uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji dotyczącej
sprawozdawczości oraz dokonania korekt załączników - '.Postęp rcal'izacji planu finarrsowego'. w
sprawozdaniach okresowych' rocznych i końcowych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wszystkie kontrole
przeprowadzone po zakończeniu realizacji projektu ze schematu b) zostały zakończone.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku po zakończeniu
rea|izacji projektu ,,CV na CD _ Nowy Start'', ustalono, iż wystąpiły nieprawidłowości w wykorzystaniu
funduszy strukturalnych, skutkujące obowiązkiem zwrotu części dotacji w wysokości 30.765'40 PLN
uzyskanej przez Fundację Nasza Szkoła w Lublinie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami
wystosowano wobec projektodawcy wezwanie do zapłaty nieprawidłowo wydatkowanych kwot.
Instytucja W drńająca rozpoczęła proces odzyskania środków od Beneficjenta w oparciu o złożone
rzez nieso zabezoieczenia orawidłowei rca]'izaci| oroięktu. W II kwartale 2006 l. Woiewództwo



Podlaskie reprezentowane przez Janinę Mironowicz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Białymstoku złożyło do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi
notarialnemu. W dniu 04.01'2007 r. został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji wobec Fundacji
Nasza Szkoła w Lublinie celem wyegzekwowania od dłuznika należności głównej w kwocie 30.765,40
wraz z odsetkami wysokości okeślonej jak w przypadku zaległości podatkowych' Komomik sądowy
poinformował Instytucję Wdrażającą o wszczęciu poĘpowania egzekucyjnego wobec Fundacji Nasza
Szkoła, a następnie pismami z dnia28'02'2007 r. zawiadomił o zajęciu rachuŃów bankowych dłużnika
utaz zakazem dokonywania wypłat z tęgo rachunku. W międzyczasie Fundacja Nasza Szkoła złożyła do
Sądu Rejonowego w Lublinie pozew o pozbawienie wykonalności sądowego Ętułu wykonawczego z
wnioskiem o zabezpieczeńe powództwa (pozew z dnia 2|.02'f007 r'). Instytucja Wdtuiająca złoizyła
odpowiedź na przedmiotowy pozew. W dnfu 29'11.2007 r. odbyła się ostatnia rozprawa z udziałem obu
stron, na której sąd zamknął przewód sądowy. W ogłoszeniu wyroku z dnia f0'12.200.1 r. sąd oddalił
powódfwo przeciwegzekucyjne. Jednocześnie Fundacja Nasza Szkoła w Lublinie złożyła wniosek o
uzasadnienie przedmiotowego wyroku. W I kwartale 2008 r. Fundacja Nasza Szkoła w Lublinie ztożyła
do Sądu okręgowego w Lublinie apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Lublinie wydanego w dniu
20.12.2007 r., w której zaskarŻyła wyrok w całości. W II kwartale 2008 r. w dniu 03.04.2008 r. odbyła
się rozprawa apelacyjna, na której Sąd okręgowy w Lublinie oddalił apelację złoioną ptzez Fundację
Nasza Szkoła w Lublinie, uznając ją za bezzasadną. Wobec powyższego Beneficjent przystąpił do
zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków' W wyniku windykacji prowadzonej przez komomika
oraz wpłat dokonanych przez Beneftcjenta do dnia 3 1 .10'2008 r. odzyskano prawie całą kwotę uznaną
za niekwalifikowalną' Do zwrotu pozostało jeszcze 89,86 zł naleiności głównej oraz 38,06 zł odsetek.
Do dnia sporządzenia niniejszej korekty sprawozdania Beneficjent zwrócił wszystkie wymagane środki,
ajego projekt został całkowicie roz|iczony.

W 2005 r. 9 powiatowych urzędów pracy plzeprowadziło aud1ty zewnętrzne realizowanych projektów'
Beneficjenci dostarczyli do InsĘtucji W drażając€1 laporty 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 pomimo występowania drobnych
uchybień, nie ma zagroŻeń dla realizacji celów projektów' w tym co do źródeł finansowania kosztów
projektów oraz wydano pozyty"vrne opinie z przeprowadzonych audy.tów zewnętrznych.

W dniu 13.04.2005 r. w ramach Działania 3.1 d) - Priorytet 3 SPo RZL' zostata zawarta Umowa o
dofinansowanie realizacj i projektu ''Audyt zewnętrzny dla Inst1tucji Wdrazającej ''. Powyższy projekt
dotyczył przeprowadzenia aud1tu zewnętrznego (całościowego - finansowego i merytorycznego)
projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych przez WUP w Białymstoku w ramach procedury
pozakonkursowej Działarria 1.2 i I.3 SPo RZL. W dniu 5 maja br. na stronie intemetowej WUP w
Białymstoku ukazało się ogłoszenie o przetalgu nieograniczonym na przeprowadzenie usługi audyu
zewnętrznego w/w projektów' Na ogłoszenie o przetargu odpowiedziały dwie firmy, których oferty
zostały odrzucone, gdyż nie spełniĄ wymagan przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zarnówienia. W dniu 14 czętwca 2005 r., ukazało się ponowne ogłoszenie o przetargu. W odpowiedzi
na ogłoszenie spłynęły 3 oferty. W lipcu 2005r. wybrano wykonawcę na ptzeprowadzenie usługi
przedmiotowego audytu zewnętrznego. Najkorzystniejszą ofeńę złożzyła,,Grupa Gumułka - Kancelaria
Prawa Finansowego,' Sp. z o.o. ' z którą 19 |ipca podpisano umowę na przeprowadzenie audytu
zewnęffznego' W dniu 22 lipca Wykonawca przedstawił Rapoń Wstępny wraz z harmonogramem
przeprowadzenia audytu natomiast 27 |ipca rozpoczfl rea|izację audytu od spotkania w WUP z
przedstawicielami PUP' Realizacja aud1tu przebiegła zgodnie z zap|anowanym harmonogramem i dn.
0l września Wykonawca plzedstawił wstępną wersję raportu końcowego. Po wyjaśnieniach i uwagach
WUP w BiĄmstoku otrzymał w dniu 26.09.2005 r. ostateczną wersję opinii i raportu z aud1tu.



2006 r.
W ramach schematu a) WUP w Białymstoku przeprowadził. 14 kontroli po zakończeniu realizacji
projektów z 2005 r. oraz l4 planowych kontroli w trakcie realizacj i projektów z 2006 r. Podczas kontroli
sprawdzono rea|izację 1 0 form wsparci a, t1 .: 7 działa|ności gospodarczy ch, 2 ptace interwencyj ne oraz 1
przygotowanie zawodowe.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego
pIZęZ Ministerstwo Finansów dokumentu ,,System informowania o nieprawidłowościach finansowych w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych". Wykryte uchybienia, takie jak niekompletna dokumentacja
dotycząca beneficjentów ostatecznych (np. brak opinii o przebiegu przygotowania zawodowego' brak
zaświadczęn o pomocy de minimis składanych przez beneficjentów ostatecznych otrzymujących
jednorazowe środki na działalnośó gospodarczą)' drobne niezgodności wzorów dokumentów
(stosowanych przy realizacji poszczególnych form wsparcia) z informacjami zawańymi w
obowiązujących aktach prawnych, nieprawidłowe stosowanie logo EFS na dokumentach zwięanych z
realizacją projekt!, czy też brak informacji na niektórych dokumentach, iŹ realizowanę przedsięwzięcie
jest współfinansowane ze środków EFS, nie miały wpływu na prawidłowe wdraianie projektów i
Działania 1.3.
Kilka powiatowych urzędów placy po zakończeniu kontroli na zakończenie realizacji projektów z
2005 r. zostało wezwanych do poprawy załącznika do sprawozdań - '.Postęp realizacji planu
finansowego'' oraz do dokonania odpowiednich przeksięgowań, tak aby został zachowany podział żłódeł
finansowania określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
W 2006 r. w 11 powiatowych urzędach pracy przeprowadzono audyty Zewnętrzne projektów. opinie
wraz z raportami z audytów ptzekazane zostały przez poszczególnych beneficjentów do IW. W wyniku
przeprowadzonych audyów nie stwierdzono 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 zagroŻeń dla realizacji celów projektów, w tym co do źródeł finansowania kosztów
projektów oraz wydano poz1.tywne opinie z przeprowadzonych audytów zewnętrznych'

2007 r.
WUP w Białymstoku przeprowadził 26 kontroli projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania
1.3 a) SPo RZL. Podczas przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie rea|izacji projektów
przez IW sprawdzono rea|izację 49 form wspźucia' tj.: lf przygotowań zawodowych, 21 działalności
gospodarczych, 13 prac interwencyjnych oraz 3 szkolenia.
W w}rniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego
przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,,System informowania o nieprawidłowościach finansowych w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych''. Wykryte nieliczne uchybienia, między innymi takie jak:
niespójne zapisy w dokumentacji dotyczącej szkolenia (tj. rozbieżność pomiędzy kwotą okeśloną w
umowie zlecenia organizacj i szkolenia a kwotą znajdującą się na fakturze za realizai1ę szkolenia), nie
wykazywanie w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicmej - pomocy publicznej udzielonej na
zasadach pomocy de minimis, braki formalne w dokumentacji dotyczącej przyznania środków
finansowych na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną (d. brak potwierdzenia przez
pracownika PUP własnoręcznego podpisu pod oświadczeniami poręczycieli), drobne niezgodności we
wzorzę umowy o ptzyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę
bezrobotną z zapisami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych (np' wskazanie niewłaściwej
podstawy prawnej zawarcia umowy) czy teżl brak oznaczenia logo EFS oraz emblematem UE spfzętu
oraz materiałów zakupionych w ramach ptzyznanej beneficjentowi ostatecznemu dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej nie miały wpłynvu na prawidłowe wdrazanie proj ektów i Działaria.
Beneficjenci, co do których wystosowano za|ecęnia pokontrolne, poinformowali InsĘ'tucję Wdrażającą
o działaniach podjętych w celu wyeliminowania uchybień wskazanych w zaleceniach pokontrolnych.
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W związku z podpisanymi arreksami oraz zwiększeniem kwoty dofinansowania 1 1 powiatowych
urzędów pracy województwa podlaskiego przeprowadziło dodatkowe audyty zewnętrzne lealizowanych
projektów. Beneficjenci dostarczyli do Insty'tucji WdraŹającej raporty końcowe wtaz z opiniami.
W wyniku przeprowadzonych audlów 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
zagroŻeń dla realizacji celów projektów, w tym co do źródęł finansowania kosztów projektów.

2008 r.
W ramach Działaria 1.3 a) WUP w Białymstoku przeprowadził 14 kontroli na zakończenie rea|izacji
projektów. W ramach przedmiotowych kontroli zostały przeprowadzone wiz1ty monitorujące w
przypadku projektów, w ramach których realizowane byty formy wsparcia, których trwałość mogła być
skontrolowana po zakończeniu rea|izacji przedsięwzięć (sprawdzono 13 działalności gospodarczych).
Do beneficjentów zostały sporządzone i wysłane informacje pokontrolne z przedmiotowych kontroli' W
wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumięniu opracowanego
przez Ministerstwo Finansów dokumentu ,'System informowania o nieprawidłowościach finansowych w
wykorzystaniu funduszy strukturalnych".

Numer Działania
i Schematu

Kontrole
planowane Kontrole dorazne Wizytacje

Audyty
zewnętrzne

1 .3a ib 106 1 81 34

l.I.Liczba przeprowadzony ch działa kontrolnych dotyczących reaIizacji projektÓw oraz audytÓw
zewnetrznvch

2' Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektÓw, podjętych przez inne
insĘ'tucje (np. NIK)

Podczas wdrtŻania Działania 1.3 Instytucja Zarządza1ąca Sektorowym Programem operacyjnym
RozwÓj ZasobÓw Ludzkich (IZ sPo RZL) przeprowadziła w WUP w BiĄmstoku cztery kontrole.

Pierwszą kontrolę na miejscu przeprowadzono w dniach f3 _ f4.03.2005 r. w zakresie wykonywania
ptzez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Wdraiającej d|a Dział'a |.2 i |'3 SPo RZL'
prawidłowości realizacji Umowy finansowania Działania I.f i 1.3 w ramach SPo RZL oraz rea|izacji
projektÓw własnych WUP w Białymstoku. ZespÓł kontroluj ący IZ w dnirt 24.03.2005 r. przeprowadził
rÓwnieŻ kontrolę na miejscu w zakresie rea|izacji projektÓw posiłkowych realizowanych w ramach
Działlnia 1.2 i 1.3 SPo RZL w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku. WUP w Białymstoku
zgłosił zastrzeżenia, co do ustale zawartych w informacji pokontrolnej rtr fl2005 przysłanej przez IZ w
dniu 11'04'2005 r. W dniu 09.05.2005r. do WUP wpĘnęła odpowied:Ź z IZ na zastrzeŻenia, wraz z
częściowo poprawioną informacją pokontrolną. 17.05.2005 r. WUP w Biatymstoku wysłał do IZ SPo
RZL jeden podpisany egzemplarz przedmiotowego dokumentu.

Druga kontrola przeprowadzona była w dniach 30.11 . 01'12'2006 r' Inst1tucja Zarządzająca
Sektorowym Programem operacyjnym RozwÓj ZasobÓw Ludzkich (IZ SPo RZL) przeprowadziła
kontrolę w WojewÓdzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Przedmiotowa kontrola przeprowadzona byta
w zakesie wykonywuia przez WUP w BiĄmstoku funkcji Inst1.tucji WdraŻĄącej d|a Działa I.f i 1.3
sPo RZL' prawidłowości rea|izac1i Umowy finansowania Działaria 1.2 i I.3 w ramach SPo RZL oraz
rcalizacli zalece pokontrolnych opracowanych przez IZ SPO RZL w wyniku kontroli na miejscu nr
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212005 przeprowadzonej w dniach 23-24 '03 '2005 t. Zespół kontrolujący IZ w ramach Dziilania 1.3
dokonał także weryfikacji dokumentacji dotyczącej losowo wybranego projektu rca|izowanego ptzez
PUP w Łomży. Zweryfikowana dokumentacja obejmowała m.in.: oryginały umów o dofinansowanie
projektów, oryginały wniosków o płatnośó beneficjentów, dokumenty dotyczące przeprowadzonych
kontroli na miejscu, oryginały sprawozdń okresowych za I i II kwartał 2006 t. z rcalizacji projektu,
oryginały sprawozdań okresowych za I i II kwartał 2006 r. z realizacj| Działań, informacje o
nieprawidłowościach za III kwartał 2006 r. WUP w Białymstoku zg)osił zasttzeienia' co do ustaleń
zav,łartych w informacji pokontrolnej przysłanej przez IZ' W dniu 14.02.2007 r. do WUP wptynęła
odpowiedź z IZ na zastrzeżenia, wraz z częściowo poprawioną informacją pokontrolną. W
podsumowaniu wyników kontroli zespół kontrolujący IZ stwięrdził m.in., iz ,,..'wUP BiĄstok
prawidłowo realizuje zapisy Umowy finansowania Działania 1 .2 i 1.3 sPo RZL' Jednakze IZ SPo RZL
stwierdziła drobne uchybienia, które dotyczyły m'in': terminowości przesyłania sprawozdań oraz
informacji nt. wniosków o ptatnośó, nieprawidłowości...''. WUP w Białymstoku 21'02.2007 r. wysłał do
IZ SPo ML jeden podpisany egzemp|arz przedmiotowego dokumentu. W dniu 1ó.03.2007 r. WUP w
Białymstoku otrzymał zalecenia pokontrolne opracowane w wyniku przeprowadzonej kontroli na
miejscu 08.05.2007 r. zostało wysłane pismo do IZ SPo RZL dotyczące wdrożenia przedmiotowych
Zalęcęń.

Inst1tucja Zarządza1ąca Sektorowym Proglamem operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (IZ SPo
RZL) w dniach 19 _ 20 listopada f007 t. przeprowadziła trzecią kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Biał},rnstoku. Celem przedmiotowej kontroli była weryfikacj a rcalizacji zapisów umowy
finansowania Działarria 1.2 i umowy finansowania Działania 1.3 SPo RZL w odniesieniu do projektów
konkursowych realizowanych w ramach schematu a) Działania 1.2 i 1.3 sPo RZL. Zespół kontrolujący
IZ w ramach Działania 1.3 dokonał weryfikacji dokumentacji dotyczącej losowo wybranych projektów
realizowanych przez PUP w Augustowie oraz PUP w Grajewie. Zweryfikowana dokumentacja
obejmowała m.in.: oryginaĘ umów o dofinansowanie projektów' oryginały wniosków o płatnośó
bene|rcjentów' dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli na miejscu, oryginały sprawozdań
rocznych za 2006 r. oraz okresowych zal półrocze 2007 t. z rea|izacji projektów' oryginał sprawozdania
rocznego za 2006 r' oraz okesowego za I półrocze 2007 t. z rea|izacji Działuia' informacje o
nieprawidłowoś ciach za 2007 r. WUP w Białymstoku zgłosił zastrzeŻenia do treści otrzymanej w dniu
21,122001 r. informacji pokontrolnej przesłanej przez IZ SPo RZL. W dniu 21.01.2008 r. do WUP w
Białymstoku wpłynęła odpowiedź z IZ SPo RZL na zasttzeżenia, wraz z częściowo poprawioną
informacją pokontrolną. W podsumowaniu wyników kontroli zespół kontrolujący IZ stwierdził m.in., iż
''..'wUP Białystok prawidłowo rea|iztlje zapisy Umowy finansowania Działania 1.2 | 1.3 SPo RZL.
Jednakze IZ sPo RzL stwierdziła drobne uchybienia, które dotyczyĘ m.in.: aktua|izacji Podręcznika
Zarządzania i Kontroli WUP, terminowości weryfikacji wniosków o płatność w I kwartale 2007 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 BiĄmstoku otrzymał zalecenia
pokontrolne oplacowane w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu. 14.04.2008 r. zosta.ło wysłane
pismo do IZ sPo RzL dotyczące wdrożenia przedmiotowych zaleceń.

Czwarta kontrola została przeprowadzona plzez IZ SPo RZL w dniach 16-17 września 2008 r. W dniu
22.10.2008 r. do WUP wpłynęła informacja pokontrolna, w związku z którą w dniu 30.10.2008 r.
zostały sporządzone oraz wysłane zastrzeżenia do informacji pokontrolnej ' W dniu 24.11.2008 r' do
WUP wpłynęła w części poprawiona |ub uzupełniona informacja pokontrolna.

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raporty bieżące lub kwańalne z nieprawidłowości
w proiektach?
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TAK E NIEE

Jeie|t TAK, na|eŻy podac kiedy i ile raportÓw bieŻących przekazano
Ministerstwa Finansow, właściwego do Spraw kontroli Programu,
ptzekazano do Instytucj i Pośred niczącej

do departamentu merytorycznego
oraz ile raportÓw kwartalnych

W dniach 25 .01 .2006 r., 25 .04.2006 r.,
17 .07 .2007 r., 19.10.2007 r., 18.01.2008 r.,
ptzekazano do Insty.tucji Pośredniczącej
roiektu "CV na CD - Nowv Start"

24.07 .2006 r., 23 .10.2006 r., 19.01 .2007 r., 17 .04.2007 r.,
16.04.2008 r., 17.07.2008 r., 10.10.2008 r. oraz 19.01.2009 r.
raporty kwartalne wykr1.tej nieprawidłowości, dotyczące

opis działan podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocjiDziałania

v. WYPEŁI\IANm zoBowlĄzAt\{ w ZAKRESIE INT.oRMACJI I PRoMocJI DZIAŁAI{IA

WojewÓdzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził następujące dziatnnia informacyjne i
promocyJne:
* w f004 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 rea|izacji projektu z

EFS'',
. ''Spotkanie informacyjno-promocyjne dla wyŻszych uczelni dot. wykorzystania środkÓw z EFS'';
. .'Praca z Gęneratorem WnioskÓw SPo RZL'''
- ',Procedury postępowania w procesie wdraiania SPo RZL - obieg dokumentÓw finansowych'';
- '.Projektowanie przedsięwzięÓ rynku pracy w warunkach wspÓlnotowych'',
- "Warsztaty dla przedstawicieli PUP dot. wypetniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

obsługa generatora wniosku'',
- ,,Spotkanie przedstawicieli oddziałÓw Terenowych, punktÓW informacyjnych oraz C|LPKZ WUP w

Białymstoku w zakesie informacji o EFS.''
. ,'Spotkanie informacyjne dla ProjektodawcÓw dot. możliwości przygotowania projektu oraz

wykorzystania środkÓw finansowych z funduszy unijnych,';
* przygotowano artykuł promujący EFS, w tym Działanie 1.3 sPo RZL, na temat ''Europejski Fundusz
Społeczny jako instrument finansowania przedsięwzięć rynku pracy w wojewÓdztwie podlaskim.,, ktÓry
został umieszczony we wkładce do prasy lokalnej . Kuriera Porannego, przygotowanej przy wspÓłpracy
Urzędu Marszałkowskiego WojewÓdfwa Podlaskiego;
* w ramach wspÓłpracy z mediami zaaIanżowano w dniu 01'07.2004 r. audycję telewizyjną w
programie '.Gość dnia'. w TVP 3 na temat ''Możliwość wykorzystania środkÓw funduszy strukturalnych
w woj ewÓdztwie podlaskim'';
* w 2005 r. przeprowadzono szkolenia własne w siedzibie WUP w Białymstoku: 24.02.2005 r. odbyły
się warsztaty dla pracownikÓw PUP dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie rea|izacji
projektu z EFS; 07.03.2005 r. odbyły się walsztaty dotyczące sprawozdawczo ści oraz wnioskÓw
płatniczych. Powższe walsztaty skięrowane były do projektodawcÓw wyłonionych w drodze
konkursÓw zamkniętych w ramach Działanla 1.2b i 1 .3b SPo RZL; 15.12.2005 r. przeprowadzono
szkolenie pt.: '.Projektowanie przedsięwzięÓ rynku pracy w ramach Działa 1.2 Perspektywy dla
młodzieĄ i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie dtugotrwałego bezrobocia SPo RZL - rola powiatowych
urzędÓw pracy'' natomiast 06.10.2005r. odbyło się szkolenie dotyczące wypełniania sprawozda i
fotmularza danych Bo w ramach projektÓw 1.2 i 1.3 SPo RZL;
* 03.06.2005 r. na stronie internetowe wUP w Biał mstoku ukazało Się o oszenie o
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nieoglaniczonym na opracowanie oraz druk ulotek, broszur informacyjnych dotyczących Działafi 1.2 i
1.3 - postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.l pkt 4' (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych);
* 29.06.2005 r' w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarzątlzania w Białymstoku odbyła się
konferencja współfinansowana ze środków EFS pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Podlaskiego pt.: ''Sektorowy Program operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - Doświadczenia
Podlasia''. organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku' pełniący funkcję
Instytucji WdraŹającej d|a Działań 1'2 i 1.3. Celem konferencji byto przedstawienie stanu
zaawansowania realizac1i Działan SPo RZL w województwie podlaskim' Uczestnikami konferencj i byli
przedstawiciele projektodawców z województuta podlaskiego, przedstawiciele samorządów, szkół
wyżzszych' organizacji pozarządowych, władz regionalnych oraz Powiatowe Urzędy Pracy;
* w lipcu 2005 r. został rczstrzygnięty przetarg na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
niezbędnych do stworzenia mateńałów szkoleniowych i informacyjnych na cyklicme spotkania z
projektodawcami oraz konferencję i seminarium. Zakupiono mateńały biurowe takie jak papier ksero,
koszulki, teczki, obwoluty' notesy biurowe wkładki do flipchańa, ołówki, cienkopisy, zszywki itp. otaz
materiały eksploatacyjne - tonery do drukarek;
+ |4.0,1.2005 r' ogłoszono przetalg na opracowanie projektów graftcznych oraz wykonanie i dostawę
materiałów promocyjnych dotyczących promocji lealizowanych działan' Naj korzystniej szą ofertą była
oferta firmy sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku opiewająca na kwotę 11 537,30 zł' Umowa
została zawarta dn. 29 sierpnia natomiast materiały zostały dostarczone w dniu 12 wrześńa 2005 r. W
ramach przetaI5u zakupiono ulotki informacyjne, banery reklamowe, plakaty, długopisy reklamowe'
naklejki oraz smycze reklamowe;
* 26.09.2005 r. w siedzibie WyiszĄ Szkoły Finansów i Zarządzutia w Białymstoku odbyło się
seminarium '.Sektorowy Program operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich w wymiarze regionalnym''.
organizatorem seminarium był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, pełniący funkcję Insty.tucji
Wdrazającej dla Działń 1 '2 i I.3. Program sęminarium obejmował prezentację wybranych projektów,
rea|izację procedur konkursowych w ramach Działania 1 .2 i Dziatania 1 '3 sPo RZL (iak napisaó dobry
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z EFS), monitoring i kontrolę wykorzystywania funduszy
strukturalnych na przykładzie Działń 1.2 i 1.3 SPo RZL w województwie podlaskim a także dyskusję
podsumowującą
* w 2005 r. przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych pt: ,,Możliwości wykorzystania
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich - wymogi w za}resie proj ektowania, sprawozdawczoś ci i zrządzarlia ftnansowego''
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 zakesie realizac1i proj ektów
Europejskiego Funduszu Społecznego (zasady kwalifikowalności wydatków' kategorie wydatków:
koszty personelu, koszty beneficjentów ostatecznych, inne wydatki; typy sprawozdań: sprawozdania
okresowe, roczne i końcowe' sprawozdanie a wniosek o płatnośó);
* w 2005 r. zrea|izowano insert do ''Kuriera Porannego'' (w dodatku ''Praca'')' w ilości 20 000 sztuk
wkładek zawierających informację o realizowanych działaniach w ramach SPo RzL
wspÓtfinansowanych z EFS w wojewódfwie podlaskim;
* 23 '02.2006 r. w BiĄmstoku odbyła się konferencja regionalna pod tytułem ''Rozwój Zasobów
Ludzkich - doświadczenia wdraŻaria Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce'.. Głównym
organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku występował w roli koordynatora działań w swoim regionie oraz instlucji

u konferenc.ji, listwiodącej. WUP odpowiedzia|ny był za przygotowanie szczegoł'owego
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prelegęntów oraz wybór instytucji do udziatu w powyższej konferencji;
* 2,].06.2006 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyły się warsŹaty robocze
dla Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego dotyczące nowych wzorów sprawozdań i
formularza danych BO;
* 20.07.2006 r' w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie
informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego dotyczące użytkowania
Generatora Wniosków Płatniczych w ramach SPo RZL;
* 07 .11.2006 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyła się konferencja
podsumowująca rea|izację Sektorowego Programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz
Dziatań2.I,2.3 i2.4 Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie
podlaskim w latach 2004-2006. W konferencj i wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej, szkół wyŻszych, organizacji pozarządowych, insĘtucji
szkoleniowych oraz przedstawiciele beneficjentów. Celem konferencji było podsumowanie realizacji
SPo RZL oraz Działań 2.1,2'3 i 2'4 ZPORR w województwie podlaskim w latach 2004-2006 w
zakesie Dzialań wdtażartych przez WUP w Białymstoku;
* 27.09.2007 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się konferencja
pt': ,,Europejski Fundusz Społeczny w województwie podlaskim _ rea|izacja Sektorowego Programu
operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w |atach 2004-2007 oruz ptezentacja 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
zakresie Działań wdtaŻanych przez WUP oraz prezentacja Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 -2013 (PO KL), w zwi@ku z planowanym uruchomieniem pierwszych procedur konkursowych w
komponencie regionalnym Po KL' w obradach konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej, urzędów pracy, szkół wyizszych, organizacji pozarządowych, instytucji
szkoleniowych oraz przedstawiciele benefi cjentów;
* na przełomie paździemika i listopada 2007 r. (03.10.2007 t. _ 23 '1I.2007 r.) w 14 powiatach
wojewódŹwa podlaskiego odbyły się spotkania informacyjne dotyczące podsumowania okresu
wdrażania SPo RZL oraz upowszechnienia informacji na temat finansowania projektów i zwiększenia
liczby przedsięwzięÓ reaiizowanych przy wsparciu EFS;
* przygotowywano i przeprowadzano dystrybucję materiałów informacyjnych dotyczących EFS i sPo
RZL' przeprowadzano dystrybucję formularzy wniosków o dofinansowani e realizaiJi projektu i
instrukcji do wniosków a takłże ''Biuletynu Intemetowego'' przygotowanego przez Departament
ZaruądzariaERS;'
ł aktualizacja strony intemetowęj WUP' w tym części dotyczącej EFS i Działania 1.3;
* udzielanie informacji dotyczącej EFS' w tym Działaria 1.3 sPo RZL' w punkcie informacyjnym EFS
wWUP.

Ponadto sami beneficjenci przeprowadzali działania informacyjno-promocyjne mające na celu
rozpropagowani e załoŻeń projektów. Powyższe działania skierowane były do osób bezrobotnych,
pracodawców oraz innych partnerów rynku pracy. Na teręnie urzędów pracy rozmieszczono p|akaty oraz
ulotki informujące o celach i grupie docelowej realizowanych projektów. Umieszczano również
stosowne oznaczenia na dokumentach zwięarrych z rea|izacją projektów tj' logo EFS, emblemat Unii
Europej skiej oraz informację o współfinansowaniu projektów ze środków EFS. Również na stronach
intemetowych zarnieszczano informacje o realizowanych projektach. Aktywni pośrednicy pracy na
bieżząco przekazywali wszelkie informacje nt. plojektów potencjalnym beneficjentom ostatecznym jak
również informowali pracodawców o możliwościach przystąlienia do uczestnictwa w projektach i
skorzystania z pomocy urzędów pracy.
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vI. INT.oRMACJA o zcoDNoŚcr REALIZACJI DZIAŁAIIIA z ZASADAMI PoLITYK
wsPÓLNoTowYcH

1. Czy w trakcie rea|izacji Działania nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publi cznych?

TAKE NIEE

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamÓwieri publicznych, proszę opisać na cąlm polegały
nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

2. Czy w trakcie realizac1iDziałania nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

TAK E NIEE

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości
oraz wskazaÓ podjęte środki zaraAcze

3. Czy w trakci e rea|IzacjiDziałan|a nastąpiło naruszenrc Zasady rÓwnych SZanS?

TAKI I

W przypadku naruszenia zasady rÓwnych szans,
wskazać podjęte środki Zaradcze

NIEE

proszę opisać na czym polegały nieprawidłowoŚcI oraz

4. Czy w trakcie realvacjiDziałan|a nastąpiło naruszenie zasad udzielania pomocy publicznej?

TAKE NIEE

W przypadku naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej, proszę opisać na czym polegały
nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

4. 1 .Wielkość udzielonej pomocy publi cznej w ramachDziałania

Numer Działania i Schemat
Wielkość pomocy public znej udzielonej ostatecznym benefi cj entom

od początku uruchomienia Programu
Srodki wspÓlnotowe Srodki krajowe

I 2 a
J

1 .3  a 6 222 828,95 2 216 049,47
1 .3  b 0 0

16



ogołem 6 zff 828,95 f 216 049,47

Komentarz: w tabeli zawarte sąwielkości pomocy publicznej udzielonej beneficjentom ostatecznym od I
kwartału 2006 r. do korica 2007 r. takie dane zostały przysłane ptzez beneficjentÓw D ziałania zgodnie z
instrukcją do sprawozdani a z rea|izacji projektu' Z powodu nie monitorowania pomocy publicznej w
poprzednich sprawozdaniach nie ma możliwości podania wartości pomocy od początku uruchomienia
Pro$amu.

vII. ZDoLNoŚĆ INSTYTUCJoNALNA

WUP w Białymstoku był odpowiednio przygotowany pod względem organizacyjnym, przygotowania
kadr a takie posiadanego zap|ecza technicznego do wdrażania Dzial.a 1 .2 i 1.3 sPo RZL' Dodatkowo
pracownicy podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach. W przypadku zaistnienia
uzasadnionej potrzeby wprowadzane były zmiany w obowiązkach kzr:Źdego z trzech wydziałÓw, ktÓre
zajmowały się wdrzr:żaniem sPo RZL.
Zdolność insty.tucjonalną WUP w Białymstoku w zakęsie wdretiania sPo RZL należy ocenić

zWywnie.

f . Zatrudnienie _ określazał'acznik nr 12

VIII. oŚmtnczEME BENEFICJENTA KoŃCowEGo 0NSTYTCJI wDRAzAJĄcEo

oświadczam, iz informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu Są Zgodne Z prawdą.

Data: 10.09.2009 r.
EKT()R

r lgf i .2 i ,  )  {

L!:rc nł,* iłr
1,
ą

1. opis i ocena zdolności instytucjonalnej

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
podejmowania decyzji wiązących po stronie
Benefici enta Koricowego (instl.tuci 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
Adres poczty elektronicznei sekretari at@,wup. wrotapodlasia. pl

INFoRMACJE Do U ZYTKU WEWNĘTRZNEGo *
* y,y p e ł n i a i n s Ę t u c1 a o tr zy muj ąc a s p r alu o :d a n ie

Sprawozdanie sprawdz one przez:
Imię i nazwisko
Podpis

I7





Załaczntk nr I

Stan realizacji projektrÓw w ramach Działania

Nazwa instytucji Woiewodzki U Pracv w Białvmstoku

Mr _ wartość osiągnięta yv okresie objęq:n1 sprawozdąniem

Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji Działania

Tabela A

Numer
Działania

Schemat

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

N r Mp tvr Mp N r Mp

IIość

Wartość
dofinanso-

wania
z EFS
(PLN)

I lość

Waftość
dofinanso-

wania
z EFS
(PLN)

I lośc

Wartość
dofinanso-

wania
z  EFS
(PLN)

l lośĆ

Wartość
dofinanso-

wania
z  EFS
(PLN)

I lośÓ

War'tość
dofinanso-

wania
z EFS
(PLN)

IIoŚć

War1ość
dofinanso-

wania
z EFS
(PLN)

2 3 4 5 o 7 8 o l 0 l l t2 l 3 t 4
1 .3 a

29

oo
cn

t--
ś
n

29

@
cr^l

l--

v
V )

29

oo
ca

t--
ś
rr)

29

oo
c.)

(--
ś
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29

@
c.)

t--
v

t/^t

29

oo
c.)

tr-
\<r

rn

1 .3 b

20

(r)

rn
@
c.)
(..1
t--[--

f0

(n
\n
oo
c.l

N
tr-
F-

16

cr.lr-
N
<f,

N

l 6

C.l
t--
N
v

N

l 1

t--
c-)

ot

N

oo

l l

t--
c-)

N

N

@
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ogÓłem dIa Działania 49

oo
@

@

r-
tr-
C.l
c-)

49

@
oo

oo

f-
t--
N
c-)

45

v
v

vr-
t--
c..l

45

Vś
\o
ś
t--
Ir-

N

40

|'al
t--

c-)
oo

c-)
c..l

40

rn
tr-

c-)
oo

c.)

c.l

* y,nioski, ktÓre v,płynęĘ do Beneficjenta Koflcou,ego (instytttcji vdra:ającej) i Instytttcji Pośrednic:ące1
** projek4ł, ktÓre pr:es:ły po:ytylunie v,eryfikację formalną
*** projekty, ktÓre pr:es:Ę po:ytyy,nie ocenę metytolyc:ną
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Tabela B

Numer
Działania

Schemat

Podpisane umowy (wydane decyzje)

Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane (wydane)

od początku rea|izacji Działanla
ProjekĘ zrea|izowane* od początku realizacji Działania

Liczba

Poziom wydatkÓw określonych
w umowach

wydatkow

objęĘch
umowaml

zawartymi od
początku

urucho-
m ięn ia

Działania do

konca okresu

sprawozda-
wczego jako

o/^

wydatkÓw

objętych
umowami

zawaĄmi od
początku

urucho-
mienia

Działania do
kofrca

poprzednie-
go okresu

Liczba

Wydatki poniesione w ramach projektÓw

ogÓłem

w tynr
wartośc

rtydatkÓw

kwal i f iko-
walnych
(PLN)

w tym
wartośc

dof inanso-
w'ania z EFS

(PLN)

ogÓłem

w tym
wartośc

wydatkÓw
kwal i f lko-
walnych
(PLN)

w tym
wartośc

dof inanso-
wan ia  z  EFS

(PLN)

z f) A 5 6
'7

8 9 1 0 u 12

1 .3 a 29

oo
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c.l
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oo
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t--
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28 138 233,88
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Załącznlknr 2

Stan realizacji projekttÓw według wojew dztw

Wo.iervodztwo

Liczba wnioskÓw
zarej estrowanych

od początku
uruchomienia

Programu

Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane
(wydane) od początku uruchomienia Działanta

Proj ekty zr ea|izow ane * od początku uruchom i enia Działan i a

Liczba

Poziom wydatkÓw określonych
w umowach (decyzjach)

Liczba

Wydatki poniesione w ramach projektÓw

ogÓłem

w tym waftoŚć
wydatkÓw

kwalifikowalnych
(PLN)

w tym wartoŚć
dofinansowania z

EFS (PLN)
ogÓłem

w tym wartoŚć
wydatkÓw

kwalifikowalnych
(PLN)

w tym wartość
dofinansowania z

EFS (PLN)

2 a
J 4 5 6 -1 I 9 l 0

DOLNOSLASKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁoDZKIE
MAŁoPoLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE

PODLASKIE 49 34
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(a)
v
C-

POMORSKIE
SLASKIE
SWIETOKRZYSKIE
WARMINSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
wartości dotyczące całego kra.ju, ktÓrych

n ie nroitla prąvp isac poszczegolnym

woiewodztrvom

Nazwa instytucji Woj ewo dzki Urząd Pracy w Białymstoku
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POLSKA ogÓłem 49 34
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Komentarz
* projekty, dla ktorych zrealizowano wniosek o płatność koncową

Data: 10.09 .2009 r.
Pieczęć i podpis osoby upowaznionej:

DY*Eł; .ToR
" LLt ]r  -- '  "  'ć, .^ Ą

. l

.Ja i; i r ,c h{!rłnawił7
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Załączntknr 3

PrzepĘw ostatecznych beneficj entrÓw

Nazwa instytucji Woiewo dzkiUrzad Pracy w Białymstoku

M_Mężczyźni, K-KobieĘ

Mr _ wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objęQm sprawozdaniem
|vIp _wartość wskąźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

1. Liczba ostatecznych beneficjent w, kt rry rozpoczęli udział w Działaniu

Status osoby na rynku pracy Mr Mp
M K oeÓłem M K oeÓłem

Lo. I 2 J 4 5 6 ł

1 . 1 Bezrobotni 3968 4005 7973 3968 4005 7973

w tym osoby długotrwale bezrobotne 2100 2532 4632 2100 fs32 4632

w tym młodzięi do 25 roku zycia

w tym absolwenci

t . f  .
Osoby zarejestrowane w PUP jako
poszukujące pracy, nie pozostające
w zatrudnieniu

I  . 3 .Zatrudnieni

w tym zatrudnient zagroieni utratąpracy

w tym pracownicy w gorszym połozeniu

1 . 4 .Samozatrudnieni
w tvm rolnicy zagroieni utratą pracY

1 . 5 .Studenci. doktoranci i uczacv się

1 . 6 .Inni (nalezy określić kategorię)

1 . 7  . ogÓłem 3968 400s 7973 3968 4005 7973

w tym osoby niepetnosprawne 80 54 t34 80 54 134

w tym osoby z terenÓw wiejskich I  1 6 8 957 2125 l  1 6 8 951 f125

Komentarz

Załacznik 3 Strona 1



Status osoby na rynku pracy Mr
M K ogołem

Lp. I f Ą
1 4

2 , 1 Bezrobotni 0 0 0

w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 0 0

w tym młodzieŻ do 25 roku zycia

w tym absolwenci

2 .2 .
Osoby zarejestrowane w PUP jako

poszukuj ące pracy' nie pozostaj ące
w zatrudnieniu

2 . 3 .Zatrudnieni

w tym zatrudnieni zagroieni utratą pracy

w tym pracownicy w gorszym połozeniu

2.4.Samozatrudnieni

w tym rolnicy zagroŻeni utratą pracy

2 . 5 .Studenci, doktoranci i uczący się

2 .6 .Inni (nalezy okreŚlić kategorię)

2 .7 .ogÓłem 0 0 0

w tym osoby niepełnosprawne 0 0 0

w tym osoby z terenÓw wiejskich 0 0 0

Komentarz

2. Liczba ostatecznych beneficjentÓw, kt rzy konĘnuują swrńj udział w Działaniu na
koniec okresu sprawozdawczego

Zatlaczntk 3 Strona 2



Status osoby na rynku pracy Mr Mp
M K ogÓłem M K ogÓłem

Lo. 1 2 3 4 5 6 7

3 . 1 Bezrobotni 3604 371 1 737 5 3604 377  | 737  5

w tym osoby dtugotrwale bezrobotne 1 905 f389 4294 I 905 f389 4294

w tym młodzieŻ do 25 roku zycia

w tym absolwenci

J . Z .

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

3 . 3 .Zatrudnieni

w tym zatrudnieni zagroŻeni utratą pracy

w tym pracownicy w gorszym połozeniu

3 .4 .Samozatrudnieni

w tym rolnicy zagroient utratą pracy

3 . 5 .Studenci' doktoranci i uczący się

3 .6 . Inni (nalezy okreŚlić kategorię)

a -
) . t . ogÓłem 3604 377 1 737 5 3604 377 | 737 5

w tym osoby niepełnosprawne 7 l 48 1 1 9 7 l 48 l 1 9

w tvm osoby z terenÓw wieiskich l  085 892 t 9 7 7 I  085 892 1971

Komentarz

3. Liczba ostatecznych beneficjent w, kt rzy ukoóczyli udział w Działaniu zgodnie
z zaplanowaną dla nich ścieżĘ uczestnictwa

Załaczn|k 3 Strona 3



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

Status osoby na rynku pracy
Mr Mp

M K ogÓłem M K ogÓłem
Lo. I 2 J 4 5 6 I

4 . 1 Bezrobotni 364 234 598 364 234 598

w tym osoby długotrwa|e bezrobotne 1 9 5 143 338 1 9 5 t43 338

w tym młodzieŻ do 25 roku zycia

w tym absolwenci

A '')
a . L .

Osoby zarejestrowane w PUP jako
poszukującę pracy, nie pozostaj ące
w zatrudnieniu

4 . 3 .Zatrudnieni

w tym zatrudnient zagroieni utratą pracy

w tym pracownicy w gorszym połozeniu

4 .4 . Samozatrudnieni

w tym rolnicy zagroŻeni utratą pracy

4 . 5 .Studenci, doktoranci i uczący się

4 . 6 . Inni (naleĄ określic kategorię)

4 . 7 . ogÓłem 364 f34 598 364 234 598

w tym osoby niepełnosprawne 9 6 1 5 9 6 l 5

w tym osoby z terenÓw wiejskich 83 65 1 4 8 83 65 148

Komentarz

Data: 10.09.2009 r.
Pieczęc i podpis osoby upowaznione|:

D'FREP.ToR

I  , ,  l r , . /  r  l J l  - l ' ' l
J,zĘ!nc |v{ił.snłwicz
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Informacje na temat wsparcia udzielonego ostatecznym beneficjentom w ramach
realizowanego Działania

Nazwa instytucj i

Załąozniknr 4

Woiewodzki Urzad Pracv w Białvmstoku

M - Mężczyźni, K - Kobiety

Mr - wartośc wskaznika osiągnięta w okresie objęĘm sprawozdaniem

Mp - wartośc wskaznika osirynięta od początku realizacji Działania

l.. okreś|enie pnyna|eżności ostatecznych beneficjentÓw do kategorii społecznych
wymagaj ących wsparcia *

Kategoria społeczna
Mr Mp

M K Osołem M K Osołem

LDi',l' I :: :Ą:::
. : : : 1 . . . :

: t : ^ : : :
::l::7:.::.:.. ,,t,4,t,,,t :  :  : . : ! :  : .

:  t a : J :  a

1 . 1 Osoby' ktÓre opuściĘ zakł,ady kame

1 . 2 .Bezdomni

1 a
l . J .

Uza\eŻnieni od alkoholu i/lub

narkotykow, poddający się leczeniu

I . + . osoby samotnie wychowujące dziecko

1 . 5 .Uchodzcy z problemami z integracją

1 6 . MłodzięŻ (I5 - f4lata)

t . l  .
Korzy.staj ący ze świadczen systemu

pomocy społecznej

L8 . Irrrre (nalezy określic kategorię)

Komentaz

* doĘczy Ęlko Działania ],5
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Rodza; wsparcia
MT Mp

M K Osołem M K Osołem

Łfi'.,:.:.
: l : ^ : :
. 1 : t : 1 . : I

:3::::: ..Ą.,..., ':::,,$,,,:,

f . 1 Pomoc rv poszukiwanru pracy 3914 3974 7888 3914 3974 7888

w tym poradnictwo zawodowe
^ t  A 1 A
) +  L + 3421 684 1 3414 3427 684 I

rv Ęm poŚrednictwo pracv 3 348 3455 6803 3 348 3455 6803

f  . 2 . Szkolenia 2031 f r 5 2 4 1 8 9 f03'I f r 5 f 4189

z . _ ) .
Szkolenia dla przedsiębiorcow

i pracorvnikow przedsiębiorstw

rł'Ęm specjalisĘczne

w tvm ogolne

) t l Studia podyplomowe

2 . 5 .
Doradztrvo dla osob zamieruających

r ozpocząÓ prowa dzenie dział alno Ś ci

gospodarczej

1 3 0 t f 7 251 130 127 f57

L - O .
Jednorazorve Środki na podjęcie

działalnoŚci gospodarczej
589 36C) 949 589 360 o / o

2 .7 .
S ub sydi orvani e wydatko w zlv iązany ch

z zatrudnieniem u przedsiębiorcy
604 534 1 3 8 6()4 534 1  1 3 8

w Ęvm trvorzenle norłyoh nleJsc praoy 462 390 852 462 390 852

rv Ęm rekrutacja pracownikorv t42 144 f86 l  A a
L + L 144 286

2 . 8 .
Subsydior'vanie wydatkorv zrviązanych

z zatrudnieniem u pracodarł,cy nie

będącego przedsiębiorcą

71r 635 1346 7 1 1 635 1346

f  . 9 .
Elastvozne lub alternaĘwne fbrmy

zatrudnienia

2 . 1 0 .Staze

2 . 1 1
Prą'gotorvanie zarvodowe w miej scu

pracy
324 611 94) 3f4 611 941

2  t 2 .Inne - Wsparcie psychologiczne 9 f8 3 1 a f8 3 1

Komentaz

2. Liczba ostatecznych beneficjentÓw objęĘch danym rodzajem realizowanego wsparcia

Załacznik 4 Strona 2



Rodzaj wsparcia Mr Mp

' :  i l:.:5.
' : L
a :  l :

3,,,
t1":',t':

- 1  . l Opieka nad osobami zaleinymi f f

) . L .
Wydatki zw:rąZane z transpotlem na

mieisce szkolenia *

3.3. Inne (nnleży podać jakie) .... 6184 6L84

w tym sĘpendia 939 939

w tym dodatki szkoleniowe 3802 3802

w tym wydatki związane z transpo em

BO na mieisce szkolenia
869 869

w tym poradnictwo inne niz zawodowe
(dla osob rozpoczynaj ących działalnośc

gospodarczą, psychologiczne, biznesowe)

493 493

w tym inne - liczone do tej pory razem -

brak mozliwoŚci podania osobno -

bezplatne porady pra\Ą'ne; wyzywienie i

ubezpreczenie uczestnikow; transpo na

miej sce przygotowania zawodowego

8 1 8 l

Komentarz

*dotvczv tvlko Dziąłąnia ].4

3. Liczba ostatecznych beneficjentÓw objętych danym rodzajem realizowanego wsparcia
towalzyszącego

Data 10.09 2009 r

Pieczęc i podpis osoby upowaznionej:

Załącznik 4 Strona 3



Załącznik nr 7

Wzrost kwalifi kacj i ostatecznych benefi cj entÓw

Nazwa insty.tucji Wojewodzki Urząd Pracy w BiaĘmstoku

Mr - wartość wskaźnika osiqgnięta w okresie objętym sprawo:daniem

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od poc:ątku reclli:acji D:iałania

Liczba ostatecznych beneficjentÓw, ktilrzy dzięki wsparciu w ramach Działania podnieśli
swoj e kwatifikacj e (uzyskanie dyplom u, świadectwa, zaświadczenia)

Mr Mp
M K osÓłem M K Ocolem

Lp. I 3 4 5 6
Liczba o statecznych ben efi cj entÓw 2093 2506 4599 2093 2506 4599

Komentarz

Data: 10.09.2009 r .
Pieczęć i podpis osoby upowaznionej:

E ' { } ł ' EKTC ) i ł .
'  I  '  

1v1- , -2t ' ")  
o i

L q L .
,In Ę:nc |t{!rsnaw,,.z

t
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Załaczn1k nr 8

Działanie 1.3 10.09.2009

Zestawienie zatwierdzonych przez Beneficjenta Ko cowego (inst5rtucję wdrażając{ wydatk w kwalifikowalnych w ramach Działania według
źnÓdel finansowania za okres sprewozdawcz5r: sprawozdanie ko cowe @LN)

Nazwa instl.tucj i WoiewÓdzki U Pracv W Bia toku

Numer
Działania

Zatwięrdzone wydatki kwalifikowalne w ramach Działania w okręsię sprawozdaczym

ogÓłem

Srodki publiczne

Srodki
prywatne

Inne z
Srodki
poiyczek
EB I*

Srodki
z kolumny

"Srodki
publiczne
ogÓłem'' *

jako
prefinanso-

wanie**

Srodki
publiczne
ogÓłem

Budzet paristwa

Budzety
jednostek

samorządu
terytorialne-
go szczebla
regionalnego

Budzety
jednostek

samorządu
terytorialne-
go szczebla
Iokalnego

lnne środki
publiczne
(fundusze

celowe, środki
specjalne)

ogołem

w tym Środki
z rezerw
celowej na
wspÓłfinan-

sowanie
programÓw z

Funduszy
Struktural-

nych

1:)+g+g 2:3+5+6+7 .|
J 4 5 6 8 9 l 0 l l

l . 2 a 27 698 635,28f5 43s 344.31 0,00 0.00 0.00 570 791,06 24 864 553,312 f63 290.9r 0.00 0,00 0,00
| . 2b 439 598,60 433 552,83 0,00 0,00 0,00 0,00 433 552,83 6 045,77 0.00 0,00 0,00

oGoŁEM 28 t38 233.8825 869 997,20 0,00 0,00 0,00 570 791,0625 298 106,14 2 269 336.68 0,00 0.00 0.00

* EBI . Europejski Bąnl( ln,Es,]cyjny; var|ości lrka:ane v kohtnnie l0 povinn! być 1l1|:ględnione v h|olach pre:enlo1|'anych i|, kolum|,ach 3,5'6,7 i 9
*rśrodki:po4c:eknaprrnansofanie'ok|D,chmoi|,avąr|'209s|a\r:dnia30c'en|,ca2005r'ofnąnsachpub|icrnych(D:'

Data: 10.09.2009 r.
Pieczęć i podpis osoby upowa'żnionej:

DYRE r lT  o  i i
Ą  |  t  1 ą
,.ŁLĄ ̂ \)u'oĘĄ 

-
I

.Ir:,; ifr a h! i :.cncnł i łt



Załączn|knr 9

Działanie 1.3 10.09.2009

Zestewienie wartości płatności zrealizowanych na necz ostatecznych OdbiorcÓw (benefrcjentrńw) w ramach Dzialenia w okresie

sprawozdawcz5rm: sprawozdanie ko cowe @LN)

Nazwa insty(ucji lwojewÓ.tzki Urząd Pracy w Bilłymstoku l

* EB1 - EI1I opejski Bank In|rcs|ycyjry,; l!()r|ości |t.yka..ane l, kohmne t0 po||i ny być uv:ględnione l hfo|ach pre'en|olla ych \) kolllnnach 3-9

*+środki:po:yc:eknaprertnansol|anie'ok|Órychmol|,al|ar| '209ustalr:dnia30c:en|,ca2005r'of ąnsachpublic:n'.ch(D:'L] 'Nt219'po:'2l04iMl69'po:'1420)

Data: 10.09.2009 r.
Pieczęć i podpis osoby upowaznionej:

E r-T C| ił.
oł.; t) i , , , l  "t

l,!!:':ncwi,-z

PT:
Lt./ ,  ' ' )

.In 
[; i,t c,

zestawięnie wartości płatności zrealizowanych na rzecz ostatecznych odbiorcow (beneficjentÓw) w ramach Działania w okresie sprawozdaczy.rn
, r r l

Nunrer Działania ogÓłem

Srodki publiczne

Srodki
prywatne

lnnę

Srodki
z kolumny

"Srodki
publiczne
ogÓłem'' -

jako

prefinanso-
wanie**

Srodki
poŻyczek
EB I*

Srodki
publiczne
ogÓłem

Budzet pa stwa

Budżety
jednostek

Samorządu
tery'torialne-
go szczebla
regionalnego

Budzety
jednostek

Samorządu
terytorialne-
go szczebla
lokalnego

Inne środki
publiczne
(fundusze

cę|owe' środki
specjalne)ogołem

w tym Środki
z rezerwy
celowej na
wspotfinan-

sowanie
programow z

Funduszy
Struktural-

nych

l :2+8+9 2:3+5+6+7 -) 4 5 6 8 9 l 0 l l

1 . 2 a f7 698 635.282s 435 344.37 0,00 0,00 0,00 570 791,0624  864  553 ,312 263 290,91 0,00 0,00 0,00

t . 2b 439 598,60 433 552,83 0,00 0,00 0,00 0,00 433 552,83 6 045,71 0,00 0,00 0,00

oGoŁEM 28  138  233 , 8825 868 897.f0 0,00 0,00 0,00 570 191,06f5  f98  106,14f 269 336,68 0,00 0,00 0,00



Działanie 1.3 10.09.2009

Zestawienie prognozowanych wartości płatności z Europejskiego Funduszu Spo|ecznego, jakie zostaną zrea|izowane na rzecz BeneficientÓw
Kofcowych (instytucii wdrażających) w ramach Dzialania i odpowiadającego im wsp lfinansowania krajowego (PLN)
wg stanu na: sprawozdanie koicowe

Załacznik nr l0

WoiewÓdzki Urzad Pra W BiałvmstokuNazwa instytucji

Numer Dzialania
ogÓłem

Srodk i  pub l iczne Srodki Drvwatne

Inne
Srodki z
poŻyczek

EBI*

Udzial
wspÓłfinan-

sowania
wspÓlnoto-

wego
(%)

ogÓłem

Wartość
doflnanso-

wania
z  EFS

Krajowy wkład p b l i czny

ogÓłem

w tym
Środki

prywatne

wl iczane
do wspÓłfi
nansow-

an ia
krajolvego

ogÓłem
Budiet
pa stwa

Budzety
jednostek

samorządu
terytorial-

nego
szczebla
regional-

nego

Budzety
jednostek

samorządu
terytorial-

nego
szczebla

lokalnego

Inne Środki
pub l iczne
(fundusze

celowe, środki
specjalne)

l : 2+9+11 2:3+4 ^,
J 4:5+6+7+g ) 6 7 8 9 l 0 1t 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

ocoŁEM 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 Inwestyc1ljryl; v,artości v,ykazane v, kolumnie l2 powinn1l bvć uw:ględnione w kv,otach pre:entowanvchv, kolumnach 1.] ]

Data: 10.09.2009 r .
Pieczęc i podpis osoby upowaznionej:

ĘYFEKr1; iŁ
LLh, r\\)*,'.l t.,'Ą,L

I
.In,;fn c f,! i :,s n,; wi,^ ?



Załącznik nr L|
Działarie |.3

Zestawienie wydatków kwalifikowa|nych i niekwa|ilikowalnych poniesionych w ramach Działania w okresie sprrwozdawczJrm:
sprawozdanie końcowe - 2004-2007 (PLN)

Nazwa instytucji WoiewÓdzki t] Pracv w Białvmstoku

RÓżnica pomiędzy wartościami pokazanymi w załączniku l1, a wartościami pokazanymi w załączniku l tabela B, wynika z wykazania załączniku 1
odsetek (odjęcie 4960'98 zł) zwrÓconych przez beneficjentÓw (zalecenie z|Z dotyczące wnioskÓw o refundację)
Wydatki niekwalifikowalne w kwocie 35.f5|'75 zł zostały wykazane przezjednego beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w
sprawozdaniach z realizacji projektu.

Data: 10.09.2009 r.

PiÓczęÓ i podpis osoby upoważnionej:

DY iąEKT( l .B
- L  

(  /  , ,  ' Ą . J , . : , ,Ą  
L

I
Jn,; 

ftlt 
lt{ ; rc rr,irl.{..t

Kategoria wydatkÓw
Wydatki poniesione w okresie

sprawozdawczym
Wydatki poniesione od momentu rozpoczęc|a

realizacit Działanta

Wydatki lrwalifikowalne 28143 194,86 28143 194,96

w tym Schemat a) 27 703 335,f6 f7 703 335,26

w tym Schemat b) 439 859,60 439 859,60

Wydatki niekwalifikowalne 35 251,75 35 251,75

Całkowite kosz Ę Działania 28178 446,61 f8178 446,61



Zatącznik nr 12

Zatrudnienie

Nazwa instytucji

Data: 10.09.2009 r.
Pieczęć i podpis osoby upowaznionej:

?v/*EHToĘ
: Ułn,,l 9L .t9 t-/l l

I

Jn,Ąi n a L{i ;.c n,; w ;,^z

WoiewÓd zki Urzad Pracv w B iałvmstoku

Rodzaj instytucji Nazwa instvtucii

Li czb a pr Zy Znany ch etatÓ w
Faktyczny stan zatrudnienia

w obecnym okresie sprawozdawczym Zapotrzebowan ie na dodatkowe etaty,
niezbędne dla właściwego wdrazania

Rotac.ia kadr

Wszystkie
przyznanę ętaty

w tym ętaty

przyznane

w ramach pomocy

technicznej

Wszystkie
obsadzone etaty

w tym etaty
finansowane
z pomocy

technicznej

Programu (rÓznica pomiędzy optymalnq
liczbą pracownikÓw

a |iczbąprzyznanych etatÓw)

LiczbaetatÓw, ktÓre

zostały zwolnionę

lv okresie

sprawozdawczym

Liczba etatÓw, ktÓre
zostaĘ obsadzone

w okresie
sprawozdalvczym

2 J 4 5 6
,7

8 9

Instytucja
wdrazająca dla

Dzialan l.f i  1.3
SPO RZL

WojewÓdzki Urząd
Pracy w

Białymstoku
36 2 l 36 2 l brak t0 i  f l3 t0 i  2t3

UWAGI
W kolumnach 3-6 podano maksyma|ny pofiom osiągnięty podaczas wdrazania sPo RZL
W kolumnach 8-9 podano sumę ze sprawozdarl rocznych z 2006 i 2007 r. (w latach poprzednich rotacja kadr nie była podawana. state wzory sprawozda )
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