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MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA
EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

ZALECENIA POKONTROLNE NR 3IIPOKLI2OI2IB
Zalecenia pokontrolne opracowane zostały na podstawie ustaleń kontroli projektu
systemowego
pt. „Akademia Liderów Samorzqdowjch nr 311P0KL12012!B przeprowadzonej
w dniach
17-20 grudnia 2012 r. oraz 6-7 lutego 2013 r. przez instytucję Zarządzającą
Programem
Operacyjnym Kapitał Ludzki (iZ PO KI) w siedzibie Lidera Projektu Departamencie Współpracy
z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
oraz Partnera
projektu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
—

—

Podstawa prawna: art. 26 ust 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki
rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712).

.

)

I. Ocena kontrolowanej działalności I zalecenia pokontrolne
Zespół kontrolujący stwlerdza, że zarówno po stronie Lidem, Jak I Partnera projekt
J.t
realizowany co do zasady termInowo I prawidłowo, zgodnie z założeniami
wniosku
o dofinansowani.. Realizacja zadań m.rytorycznych projektu pizebiega bez zakłóceń.
Niemniej zidentyfikowano słabości w funkcjonowaniu projektu, które były związane
główne
z niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO
KL sposobem
angażowania i wynagradzania personelu projektu. Zidentyfikowano kluczowe nieprawidłow
ości w tym
zakresie zarówno po stronie Udera, jak i Partnera projektu. W przypadku Lidem
najważniejsze
nieprawidłowości związane były z brakiem potwierdzenia realizacji zadań w projekcie przez
osobę
finansowaną ze środków projektu w 2012 r. oraz z licznymi niezgodnościami
i brakami
w dokumentach dotyczących oddelegowania pracowników do pracy w projekcie. Stwierdzono
brak sprawowania odpowiedniego nadzoru finansowego nad wydatkami ponoszonym także
i przez
Partnerów.

)

W odniesieniu do personelu angażowanego przez Partnera stwierdzono brak
stosowania się
do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL dotyczących ustalania
stawek
wynagrodzeń dla wykładowców oraz rozliczania umów cywilnoprawnych. Stwierdzono także
przypadki
angażowania na podstawie umów cywilnoprawnych pracowników Partnera do realizacji
zadań, które
powinni oni wykonywać na podstawie umów o pracę i przyznanych dodatków zadaniowych.
Ustalono
ponadto, że koszty personelu zarządzającego ponoszone przez Partnera projektu
i zatwierdzane
przez Lidera jest niezasadnie rozliczana i zatwierdzana wzadaniach merytorycznych tego
projektu.
Lider projektu nie zapewnił właściwej ścieżki audytu związanej z realizacją procesu
rekrutacji
i dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych. Po stronie Partnera stwierdzono
prawidłową
archiwizację dokumentacji projektowej, umożliwiającą prześledzenie ścieżki audytu.
Zweryfikowano, że wnioski o platnośó w ramach projektu są sporządzane
terminowo.
W przypadku Partnera projektu stwierdzono prawidłowe sporządzanie
i archiwizowanie
dokumentacji związanej z dokonywaniem płatności w ramach projektu. Po
stronie Lidera
zidentyfikowano istotne braki w przekazanej dokumentacji finansowej, które wynikają
częściowo
z podziału Ministerstwa dokonanego pod koniec 2011 r. i konieczności przekazania
części
dokumentów związanych z realizacją projektu do archiwum centralnego
MSW. Zespół
kontrolujący stwierdził także nieprawidłowości w zakresie braku zasadności
ponoszenia części
wydatków w ramach projektu. Zweryfikowano, iż w ramach projektu rozliczane
są koszty
niezwiązane bezpośrednio z jego celami.
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Ponadto stwierdzono ważne uchybienia dotyczące dokumentowania procesu rekrutac oraz
prawidłowego informowania potencjalnych uczestników o rekrutacji. W przypadku Partnera projektu
ustalono, że posiada on komplet dokumentów związanych z rekrutowaniem uczestników projektu.
Jednakże Zespół kontrolujący ustalił, że w oświadczeniach uczestników o spełnieniu warunków
udziału w projekcie będących podstawą do uznania ich kwalifikowalności w projekcie ujęto kryteria
nieodpowiadające kryteriom rekrutacji zatwierdzonym przez 1P2.
W jednym przypadku stwierdzono brak zastosowania przepisów ustawy PZP przy zlecaniu usług
przez Partnera na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ad.1 Ustalenia dotyczace oaólnel realizacjI erolektu:
KLUCZOWE
USTALENIE:
)

Brak zapewnienia, że Uder projektu dokonał prawidłowego wybow Partnerów
do projektu (ustalenie dotyczące MAJC)

)

Brak rzetelności w przeprowadzeniu I dokumentowaniu procesu wyboru partnerów
projektu (ustalenie dotyczące MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

W kolejnych projektach MAiC realizowanych w partnerstwie, Lider jest zobowiązany do;
•

Precyzyjnego określania kryteriów oceny ofert;

•

Stosowania kryteriów oceny ofert partnerów w ramach całej procedury naboru, także
w trakcie negocjacji;

•

Sporządzania protokołów z przeprowadzenia negocjacji z partnerami, zawierającymi
przebieg negocjacji, zakres zmian w warunkach realizacji partnerstwa oraz
uzasadnienie.

•

Zmiany dokonane na etapie negocjacji w warunkach realizacji Partnerstwa powinny
być analizowane pod kątem kryteriów oceny, tj. czy nie wpływają one na zmianę
wyników naboru w kontekście konkurencyjności ofert i równego traktowania
wykonawców. Lider ma obowiązek sporządzenia notatki potwierdzającej fakt
dokonania takiej weryfikacji;

•

Należy wdrożyć mechanizmy kontrolne zapewniające weryfikację protokołów
z otwarcia ofert w kontekście ich prawidłowego wypełnienia.

USTALENIE:
)

Istotne braki w dokumentacji projektowej,
wykonywanymi przez Lidera projektu

która jest związana z zadaniami

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Należy uzupełnić braki w dokumentacji dotyczącej wszystkich realizowanych przez MAiC
projektów systemowych w ramach Działania 5.2 PO KL. W szczególności dotyczy
to dokumentacji w zakresie:
•

procesu rekrutacji uczestników do projektu konieczne jest posiadanie przez MAIC
wszystkich dokumentów zgłoszeniowych, zestawień itp. Należy dokonać odpowiedniej
archiwizacji dokumentów, których braki odnotowano w trakcie przedmiotowej kontroli;
—
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•

—

rozliczeń finansowych MAiC zobowiązany jest skompletować i zarchiw
izować całą
dokumentację dotyczącą- rozliczeń finansowych w ramach realizowanyc
h projektów
PO KL. Archiwizacja ma zostać dokonana według numerów wniosk
ów o płatność
i wydatków w nich ujętych (na odwrocie dokumentu należy wskazy
wać numer pozycji
we wniosku o płatność). Do każdego wydatku ma zostać skompletowa
ny dokument
księgowy, dowód zapłaty i inne dokumenty, takie jak protokołu odbior
u, specyfikacje
do ZUS/LiS, certyfikaty ukończenia szkoleń, umowy z wykon
awcami. Należy
uzupełnić brakujące opisy na dokumentach księgowych zgodni
e z
wskazanymi w Zasadach finansowania PO KL. personelu projek wymogami
tu
należy
skompletować wszystkie opisy stanowisk dotyczące realizowanyc
h projektów, ze
wskazaniem którego projektu dotyczy oraz okresu realizacji
projektu. Należy
zweryfikować i ew. Skorygować treść opisów stanowisk pracy zgodni
e ze stanem
faktycznym.

-

)

)

W celu zapewnienia prawidłowej archiwizacji dokumentacji w przysz
łości należy:
•

opracować i stosować instrukcję archiwizacji dokumentacji projektowej;

•

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za systematyczna weryfikację
(raz w miesiącu)
kompletności dokumentacji, w tym dokumentacji dotyczącej rozlicz
eń finansowych
oraz kompletności opisów na tych dokumentach;

•

zobowiązać Kierownika projektu do weryfikacji wywiązywania się
z ww. obowiązków
przez wyznaczonego pracownika.

W przypadku zmiany opiekuna projektu wprowadzić i stosow
ać procedurę przekazania
całości dokumentacji projektowej na podstawie protokołu.

ISTOTNE
USTALENIE:
)

Srak udokumentowania przez Lidera sprawowania nadzor
u finansowego nad
Partnerami projektu (ustalenie dotyczące MAiC);

ZALECENIE POKONTROLNE:
Należy wprowadzić mechanizmy sprawowania nadzoru finanso
wego nad partnerami
w ramach wszystkich projektów MArC poprzez ustalenie

()

)

•

sposobu i terminów przekazywania wkładów do wniosków o
płatność przez
Partnerów;

•

terminu i sposobu dokonywania wekacji wkładów paerów
o płatność w tym opracowanie listy sprawdzającej do weryfi do wniosków
kacji wniosków
o płatność

•

sposobu przekazywania do partnerów informacji o wynikach
przedmiotowej
weryfikacji;

MAIC jest zobowiązany do tego, aby wszystkie dokumenty obowią
zkowo archiwizowane były
chronologicznie.

Powyższe zasady powinny być opisane w wewnętrznym dokum
encie
się z ich zapisów weryfikowane Jest przez osobę pełniącą funkcję Kierowprojektu, a wywiązanie
nika projektu.
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WA1NE
USTALENIE:
)

Brak zamieszczenia wyczerpujących zapisów w treici umowy partnerskiej (ustalenie
dotyczące MAiC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)„

Należy sporządzić aneks do umowy partnerskiej, w którym wskazane zostaną szczegółowe
ustalenia stron w zakresie sposobu sprawowania kontrol) wewnętrznej w ramach projektu oraz
obowiązki związane z reaIizacją projektu przez Partnerów, a zwłaszcza określić odpowiednio
szczegółowo sposób wewnętrznego monitorowania i kontroli realizagi projektu, terminy
składania wniosków O płatność przez Partnerów, terminy oraz sposób dokonywania
weryfikacji tych dokumentów przez Lidera.

Ad.2 Ustalenia dotyczace personelu oroiektu:
KLUCZOWE
USTALENIE:
)

Brak potwierdzenia realizacji zadań w projekcie przez
finansowanego ze grodków projektu (ustalenie dotyczące MAiC)

pracownika

Lidera,

ZALECENIA POKONTROLNE:
)„

Na podstawie danych z wniosków o płatność zawartych w KSI ustalono, że w od dnia
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. rozliczono wynagrodzenie Pana Mariusza A.
w wysokości 38851,66 PLN (27 307,74 PŁN + 11 542,92 PLN), na które nałożona zostaje
75% korekta finansowa. Oznacza to, że Lider projektu jest zobowiązany do pomniejszenia
wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność o 29 138,75 PLN poprzez zarejestrowanie
tej kwoty, jako kwoty wycofanej w Rejestrze obciążeń na projekcie w 1(81 SIMIK 07-13.
Dla okresu od 01.01.2013 r. do chwili obecnej należy dokonać we,yfIkscJI wywiązywania
się Pana Mariusza A
z powierzonych zadań w projekcie ALS oraz przekazać
do IZ PO KL dokumenty potwierdzające pełną realizację powierzonych zadali;

)

Ponadto Lider jest zobowiązany do wprowadzenia mechanizmu kontrolnego zapewniającego
wyeliminowanie w przyszłości wynagradzania ze środków projektu osób, które nie wykonują
w rzeczywistości działań na rzecz projektu lub wykonują ją W wymiarze niższym niż wskazany
w opisie stanowiska pracy. W tym celu:
•

Pracownik powinien zostać poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie
rozpoczęcia wykonywania obowiązków w ramach danego projektu. Opis stanowiska
pracy powinien zostać mu przekazany z odpowiednim wyprzedzeniem, a zakres
obowiązków powinien dotyczyć zadań wykonywanych w projekcie, do których
reailzacji będzie on oddelegowany;

•

niezbędne jest wprowadzenie wymogu wypełniania ewidencji czasu pracy przez
pracowników Wydziału projektów systemowych poprzez wskazywanie liczby
godzin/dni i rodzaju pracy wykonywanej na rzecz danego projektu;

•

w przypadku osób zaangażowanych do projektu na część etatu, konieczne jest,
przed sporządzeniem opisu stanowiska pracy danej osoby, udokumentowanie
W postaci notatki służbowej sporządzonej przez bezpośredniego przełożonego
I zatwierdzonej przez Dyrektora DWJST sposobu wyliczenia proporcji jego
zaangażowania w pracę na rzecz danego projektu.

Jednocześnie należy zapewnić, że w momencie oddelegowania danej osoby do pracy
w danym projekcie, pracownik ten będzie faktycznie realizował czynności na rzecz tego
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projektu. Nadzór nad wykonywaniem tych zadań powinien sprawować
bezpośredni przełożony
pracownika.
USTALENIE:
>

Niezgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami zlecan
ie usług na podstawie
umów cywilnoprawnych osobie
1 która jest oddelegowana do projektu na podstawie
dodatku zadaniowego (ustalenie dotyczące UW)

ZALECENIA POKONTROLNE:

)

)

Lider projektu jest zobowiązany do odzyskania od
Partnera wydatków
niekwalifikowalnych w wysoko*ci 14 355,34 PLN wraz z odsetk
ami oraz zarejestrowania
kwot do odzyskanialkwot odzyskanych w Rejestrze obciążeń na
projekcie w KSI SIMIK
07-13;

)

Lider powinien podjąć działania w celu wyeliminowania ponosz
enia przez Partnera
niekwaiifikowalnych wydatków w latach 2013-2014 poprzez nierozl
iczanie wynagrodzeń
do umów cywilnoprawnych:
•

w których wartość ustalonego wynagrodzenia przekracza stawkę
wskazaną we wniosku o dofinansowanie (chyba, że wynika ono z rozezn jednostkową
ania rynku);

•

które dotyczą wykonania tego samego przedmiotu zamówienia
i nie został jasno
wyodrębniony podzieJ zadań pomiędzy poszczególnymi
zleceniobiorcami,
jak również nie dokonano proporcjonalnego zmniejszenia wynag
rodzenia;

•

które są zawarte z pracownikami UW wynagradzanymi w
ramach dodatków
zadaniowych oraz na zadania tożsame z zadaniami reazow
anymi w ramach
stosunku pracy;

•

zawartych z osobami, które nadzorują dany proces realizacji projek
tu, a wykonanie
przedmiotu umowy cywilnoprawnej powstaje w konflikcie z
pełnioną funkcją
w projekcie.

Lider projektu zobowiązany jest ponadto wdrożyć działania mające
na celu wyeliminowanie
sytuacji związanych z niestosowaniem się przez Partnera do zapisó
w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. poprzez ścisłe
monitorowanie sposobu
ponoszenia wydatków przez Partnera i ich zgodności z ww.
dokumentem w ramach
sprawowania nadzoru nad rozliczeniami finansowymi w projekcie.

USTALENIE:
)

Brak zasadnoścI zlecania wykonania dzieła w całości (ustalenie dotycz
ące UW)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Lider projektu jest zobowiązany do odzyskania od
Partnera wydatków
niekwalifikowalnych w wysokości I 800,00 PLN wraz z odsetk
ami oraz zarejestrowania
kwoty do odzyskanialodzyskan.j w Rejestrze obciążeń na projek
cie w KSI SIMIK 07-13;

)

Lider projektu powinien zobowiązać Partnera do nierozliczania
umów cywilnoprawnych,
które zostały zawarte po terminie wykonania danego dzieła.

USTALENIE:
)

StosowanIe zawyżonych stawek wynagrodzeń dla wykładowców
prowadzących zajęcia
w ramach studiów podyplomowych (ustalenie dotyczące UW)
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ZALECENIE POKONTROLNE:
Zespól kontrolujący uznaje za niekwalifikowalną nadwyżkę pomiędzy kwotą
wynagrodzeń wypłaconych wykładowcom (500,00 lub 492,50 PLN) w ramach projektu,
a stawką przysługujqcq zgodnie z kalkulacją wynagrodzeń dokonaną przez Zespół
kontrokqcy dla konkretnych grup wykładowców, tj.:
o

Grupa I. Wybitni specjaliści w swojej dziedzinie, osoby z tytułem profesora lub
sędziowie z wieloletnią praktyką, pełniący również bardzo ważne funkcje
publiczne, autorzy licznych publikacji naukowych bez zmian (do wysokości
—

500 PLN);

o

Grupa Ii. Osoby z tytułem naukowym doktora lub doktora habilitowanego lub
osoby pełniące ważne funkcje publiczne, jednocześnie z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym w dziedzinie zbieżnej z tematyką wykładów,
autorzy wielu publikacji naukowych do wysokości 445 PLN brutto za godzinę;
—

o

Grupa lii. Osoby z tytułem naukowym magistra (w tym doktoranci, aplikanci),
posiadający niższe kwalifikacje I mniejsze doświadczenie zawodowe w zakresie
będącym przedmiotem wykładu do wysokości 292 brutto za godzinę.
-

> Lider projektu jest zobowiązany do wyliczenia kwoty wydatków niekwalifikowalnych
w odniesieniu do zatwierdzonych wniosków o płatność, odzyskania wydatków
niekwallflkowainych oraz do zarejestrowania kwot do odzyskanla(odzyskanych
w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13;
Jednocześnie w
kolejnych
wnioskach
o
płatność nie Jest możliwe
rozliczanielzatwierdzanle w ramach projektu stawek wynagrodzeń ponad kwoty
wskazane w ww. dokumencie. Nadwyżka rozliczanych wynagrodzeń powinna być
uznawana za niekwaUfikowalną;
)

Aby zapobiec w przyszłości zatwierdzaniu przez Lidera niekwaiifikowalnych wydatków
w projekcie konieczne jest ujęcie w liście sprawdzającej do wkładów do wniosków
o płatność partnerów pytania, czy wydatki prqektu są racjonalne, efektywne i zgodne
ze stawkami rynkowymi oraz stawkami obowiązującymi u partnerów. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości lub braku możliwości potwierdzenia rynkowości i efektywności
stawek opiekun projektu jest zobowiązany do weryfikacji dokumentacji źródłowej, która
umożliwi stwierdzenie kwalifikowalności wydatków;
Ponadto w przyszłości, przed zawarciem umowy partnerstwa oraz zatwierdzeniem kosztów
partnera w projekae, MAiC jest zobowiązany do zapewnienia gruntownej weryfikacji,
na podstawie adekwatnych danych i dokumentów, zgodności stawek wskazanych w budżecie
ze stawkami obowiązującymi w ramach standardowej działalności partnera a także ocenić ich
racjonalność i efektywność W przypadku braku zgodności i efektywności stawek nie jest
możliwe zatwierdzanie ich w wysokości proponowanej przez partnera;

)

Jednocześnie Partner zobowiązany jest do opracowania dokumentu wewnętrznego,
obowiązującego na całej Uczelni, który będzie określał sposób kalkulowania stawek
wynagrodzeń oraz ich dopuszczalne wysokości dla wykładowców angażowanych
do projektów unijnych, który będzie uwzględniał zasadę racjonalności i efektywności
ponoszenia wydatków oraz stawki stosowane na UW w ramach standardowej działalności.

USTALENIE:
)

Nlestosowanie się do zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO KL dotyczących wymogów związanych z angażowaniem personelu

na podstawie umów cywilnoprawnych (ustalenie dotyczące 11W)
ZALECENIE POKONTROLNE;
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)

Należy zobowiązać Partnerów do Stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO KL w zakresie:
o

sporządzania protokołów odbioru do wszystkich umów cywilnoprawnych,
wskazującego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin
1
(dotyczy więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej);

o

prowadzenia pełnej ewidencji godzin pracy danej osoby na rzecz wszystkich
projektów NSRO dotyczy to w szczególności wykładowców, którzy są zobowiązani
do prowadzenia miesięcznych ewidencji czasu pracy dla wszystkich projektów,
w których będą wskazywać godziny pracy w każdym z projektów;
-

o

monorowania, czy zaangażowanie we wszystkich pjektach nie przekracza
obowiązującego limitu 240 godzin pracy oraz czy godziny pracy w poszczególnych
projektach nie nakładają się oraz czy zaangażowanie w pracę w kilku projektach
zapewnia efektywność pracy wykładowcy

Lider projektu ma obowiązek monitorowania w ramach prowadzonego
wywiązywania się przez Partnera z ww obowiązku
)

nadzoru

Partner projektu jest zobowiązany wprowadzić wymóg sporządzania ww dokumentów
do regulacji obowiązujących na całym Uniwersytecie Warszawskim w odniesieniu
do umów cywilnoprawnych W tym celu należy dokonać zmian we wzorach umów
cywilnoprawnych stosowanych w oroiektach PO KL w których zleceniobiorcy zostaną
zobowiązani do przedkładania raz w miesiącu ewidencji godzin pracy świadczonej
na rzecz wszystkich projektów NSRO. Ponadto w umowach należy zawrzeć klauzulę
odbioru usługildzieła na podstawie protokołu odbioru W ramach każdego projektu PO KL
Partner projektu jest zobowiązany do wyznaczenia osób odpowiedzialnych
za monitorowanie czasu pracy w projektach.

USTALENIE:
)

Brak wywiązywania się z części obowiązków powierzonych Koordynatorowi projektu
(ustalenie dotycząc. UW)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

)

W związku z brakiem realizacji zadań związanych z zapewnieniem stosowania
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO 1CL, na wynagrodzenie
Koordynatom projektu wypłacone w ramach projektu za pracę wykonywaną w okresie
od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. zostaje nałożona korekta finansowa w wysokości
4% wypłaconego wynagrodzenia;
Lider projektu j..t zobowiązany do wyUczenia kwoty wydatków niekwallfikowalnych
w odniesieniu do zatwierdzonych wniosków o płatność, odzyskania wydatków
niekwailflkowalnych oraz do zarejestrowania kwot do odzyskanialodzyskanych
w Rejestrze obciążeń na projekcie w KS1 SIMIK 07-13;

)

Ponadto Lider I Partner są zobowiązani wdrożyć mechanizmy kontrolne zapewniające,
że osoba pełniąca funkcję Koordynatora projektu będzie zapewniała odpowiednią
realizację procedur wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO KL. w szczególności dotyczących prowadzenia ewidencji czasu pracy
personelu we wszystkich projektach NSRO oraz stosowania protokołów odbioru.

USTALENIE:
)

Brak części dokumentacji dotyczącej przyznania dodatków zadaniowych pracownikom
Partnera w projekcie (ustalenie dotyczące UW)

Zapis dat. wskazania iiczby godzin nie dotyy umów, w ramach których następuje wykonanie oznaczonego dzieła,
np.
raportu zbadania kb ekspertyzy.
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ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Należy zobowlqzaó Partnera do uzupełnienia brakującoj dokumentacji dotyczącej
przyznania dodatków zadaniowych w projekcie, tj. pism zatwierdzających dodatki
zadaniowe przez Prorektora Uw oraz zakresów obowiązków;

)

Partner projektu jest zobowiązany do prowadzenia rzetelnej dokumentacji dotyczącej
przyznania dodatków zadaniowych pracownikom, wraz z pismami informującymi
o przyznaniu dodatku zadaniowego oraz zakresami obowiązków. Dla zachowania
właściwej ścieżki audytu pisma te powinny zostać opatrzone datą ich sporządzenia.

USTALENIE:
)

Nlezgodnocl I braki w opisach stanowisk pracy personelu Lidem (ustaleni. dotyczące
MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
Należy uzupełnić opisy stanowisk Pana Aleksandra R
oraz Pana Łukasza
K
poprzez zamieszczenie na ich odwrocie odpowiednich adnotacji,
tj. wskazania, że zakres zadań dotyczy projektu pt. „Akademia Liderów Samorządowych”
realizowanego w ramach PO KL oraz zawarcia informacji w zakresie wymiaru
zaangażowania do pracy w projekcie zgodnie ze stanem faktycznym
)

W przypadku opracowania kilku stanowisk pracy obowiązujących w tym samym czasie
należy sporządzić notatkę służbową wskazującą który opis był opisem obowiązującym lub
poprzez zamieszczenie adnotacji na poszczególnych opisach stanowisk pracy

)

Należy skorygować proporcję zaangażowania w pracę na rzecz projektu przez Pana
Łukasza K.
zgodnie ze stanem faktycznym;

)

Należy skorygować wymiar czasu pracy w MAiC Pana Łukasza K
ze stanem faktycznym;

>

Należy dokonać kompleksowego przeglądu i archiwizacji chronologicznej Opisów
stanowisk pracy w podziale na projekty oraz prowadzić bazę pracowników
zaangażowanych w pracę na rzecz projektów ze wskazaniem imienia i nazwiska
stanowiska nazwy projektu okresu zaangażowania do projektu oraz wymiaru czasu pracy
wprojekcie.

zgodnie

ISTOTNE:
USTALENIE
)„

Sporządzenie opisu stanowiska pracy osoby zaangażowanej do realizacji projektu
z wsteczną data obowiązywania (ustalenie dotyczące MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Należy wdrożyć działania korygujące gwarantujące, że opis stanowiska pracy zostanie
sporządzony i przekazany pracownikowi przed datą jego obowiązywania.

USTALENIE
Brak wskazania w opisach stanowisk pracy zadań związanych z prowadzeniem procesu
rekrutacjI do projektu przez Lidem (ustalenie dotyczące MAIC)
ZALECENIE POKONTROLNE:
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)

Należy uzupełnić opisy stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w zadania
projektowe o czynności związane z prowadzeniem procesu rekwtacji do projektu.

WAŻNE:
USTALENIE:
)

Brak przedstawienia wyjaśnleńldokumentów, na jakIej podstawie przyznano dodatek

zadaniowy w danej wysokości (ustalenie dotyczące UW).
ZALECENIA POKONTROLNE:
)

Partner projektu jest zobowiązany do dostosowania regulacji obowiązujących na uczelni,
w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach PO KL (Regulaminu wynagradzania
za pracę na rzecz projektów finansowanych ze Źródeł zewnętrznych) do zapisów Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. m.in. w zakresie możliwość przyznania
tylko jednego dodatku zadaniowego za wykonywanie zadań w ramach kilku projektów PO KL
oraz możliwości ustalenia wynagrodzenia na podstawie dodatku zadaniowego jedynie
do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego;

)

Ponadto Uniwersytet Warszawski jest zobowiązany do ustalenia i stosowania jasnych
kryteriów przyznawania kwot dodatków zadaniowych w projektach PO KL.

USTALENIE:
>

Nieprawidłowy sposób sporządzania umów cywilnoprawnych (ustalenie dotycząc. UW)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Partner jest zobowiązany dokonać zmiany wzoru umów cywilnoprawnych stosowanych
w projektach PO KL. w których zawierane będzie precyzyjne określenie zakresu
merytorycznego oraz wymogi związane z wykonaniem danej czynności/utworu.
W umowach z wykładowcami należy określać liczbę godzin prowadzenia wykładu.
W przypadku umów o dzieło/licencyjnych należy określać szczegóły związane
z dostarczanym utworem tj hczbę stron/znaków określić wymagania odnośnie
charakterystyki utworu czy choćby odwołanie się do programu studiów W umowach
należy zawrzeć klauzulę odbioru usługi/dzieła na podstawie protokołu

USTALENIE
)
J

Brak zgodności oświadczenia o wykonaniu usługi
(ustalenie dotyczące UW)

z treścią umowy cywilnoprawnej

ZALECENIE POKONTROLNE
)

Należy wyeliminować sytuacje w których oświadczenia o wykonaniu usługi
z treścią umowy cywilnoprawnej.

są

niezgodne

Ad. 3 Ustalenia dotyczpce rekrutacjI I kwalillkowplnoścl uczestników:

WAŻNE:
USTALENIE:
)

Brak posIadania przez Lidera w trakcie kontroli projektu dokumentów potwierdzających
przebieg rekrutacjI w MSWIAIMAIC oraz potwierdzających prawidłowośt wyboru
słuchaczy studIów podyplomowych w oparciu o przejęte kryteria wyboru (ustaleni.
dotyczące MAIC)
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ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Należy archiwizować kompletną dokumentację dotyczącą
rekrutacji uczestników
do projektu, w tym: dokumenty zgłoszeniowe uczestników (na
podstawie których można
ustalić kolejność zgłoszeń);

)

Należy uzupełnić całość ww. dokumentacji dot rekrutacji z poprze
dnich edycji projektu
AtS;
Należy wprowadzić obowiązek bieżącego i rzetelnego wypełniania
dla każdej edycji
studiów listy wszystkich osób zgłoszonych do udziału w projekcie,
ze
wskazaniem daty
i godziny wpływu zgłoszenia, a także spełnienia kryteriów rekruta
cji;

)

Należy zobowiązać pracowników MAiC do właściwej i
kompletnej archiwizacji
dokumentacji w podziale na edycje studiów; w wersji papierowej
należy przechowywać
zestawienia zgłoszeń do projektu wraz z opisem spełnienia kryteriów
i datami/godzinami
przesłania zgłoszeń;

)

Należy sporządzać protokoły z przebiegu rekrutacji wskazu
jące co najmniej: liczbę
zgłoszeń, liczbę osób spełniających kryteria oraz liczbę osób przyjęt
ych do projektu.

USTALENIE:
)

Oświadczanie o spełnieniu warunków udzłału w projekcie
W li I III edycji zawlera
nieprawidłowy zakres wymogów niezbędnych do uznania kwalif
ikowalności uczestnika
projektu (ustalenie dotyczące MAIC I UW)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Należy dokonać korekty wzoru oświadczenia o spełnieniu warunk
ów udziału w projekcie
poprzez wskazanie właściwych kryteriów rekrutacjI, tj. pełnienie
funkcji sekretarza lub
skarbnika oraz precyzyjne wskazywanie, że osoby podpisujące
oświadczenie są osobami
zatrudnionymi w JST na podstawie umowy o pracę.

USTALENIE:
)

Brak pełnego poinformowania potencjalnych uczestników
projektu o zasadach
rekrutacji doli edycji studiów (ustaleni, dotyczące MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE

J

)„

Lider projektu jest zobowiązany do zapewnienia odpow
iednIego informowania
za pośrednictwem strony internetowej projektu potencjalnych uczestników
podyplomowe w szczególności poprzez zamieszczanie w ogłoszeniu o naborze na studia
o naborze informacji
o stosowanych kryteriach rekrutacji przyjętych w projekcie oraz zamies
zczanie odwołania
do regulaminu rekrutacji.

USTALENIE:
>

Brak ujęcie w Regulaminie rekrutacji wszystkich kryteri
ów wyboru uczestników
przyjętych w projekcie (ustalenie dotyczące MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Lider projektu jest zobowiązany do zamieszczania w Regulaminie
rekrutacji przejrzystych
i pełnych zapisów dotyczących stosowanych kryteriów rekruta
cji, zgodnych z wnioskiem
o dofinansowanie.
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USTALENIE:

Brak spójnoścI informacji dotyczących liczby osób zgłaszających się do li edycji
studiów podyplomowych (ustalenie dotyczące MAIC)
ZALECENIE POKONTROLNE:
Należy zapewnić zgodność osób zamieszczanych na listach ewidencjonujących przyjęte
zgłoszenia w ramach rekrutacji do projektu z informacjami zamieszczanymi na stronie
internetowej projektu i podawanymi do publicznej wiadomości.
Ad. 4 Ustalenia dotyczace rozliczeń finansowych
KLUCZOWE:
USTALENIE:
)

Rozliczanie przez Partnera wydatków niezgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu
(ustalenie dotyczące MAIC I UW)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Na podstawie przeanalizowanych zakresów obowiązków osób rozliczanych
z Zadaniu nr 2 stwierdzono, że zadania powierzone Panu Rafałowi S
Koordynatorowi projektu oraz Pani Ilonie L
Asystentowi koordynatora,
Sekretarzowi studiów dotyczą zadań związanych z zarządzaniem projektem.
W trakcie kontrolI nie podlegała kompleksowej weiyfikacji faktyczna realizacja zadań
przez te osoby. Tym niemniej ustalono, że osobom tym powierzono wykonywanie
zadania typowych dla Zarzqdzanla projektem I nie jest możliwe rozliczanie Ich
wynagrodzeń w ramach Zadania nr 2. Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent
nie może dokonywać, bez uprzedniej zgody lP przesunięć w budżecie okr.lionym we
wniosku o dofinansowanie, które powodowałyby zwiększenie kosztów zarządzania
projektem. Z tego wynika, że wartoić kosztów zarządzania proj.ktem nie może ulec
zwiększeniu ponad tę kwotę, która została ujęta w Zadaniu nr I zaakceptowanego
wniosku o dofinansowanie;

—

—

) Z uwaol na eowyższe wszystkie wydatki dotychczas oonieslone na wynaarodzenia
wskazanych oowyżel osób musza zostać zakwalifikowane na Poczet kosztów
Zarudzeni. Drolęktem. ti. Zadania nr 1. Lider eroleldu lest zatem zobowiazany
do skoryaowania załacznikp nr I do wszystkich dotYchczas złożonych wnIoq
o nlatnoić ecorzez ulecie wynagrodzenia Pana Rifała S
I Pani ilony L
w kosztach zarzadzanha. a komórka oroanizacyina MAIC. wyodrebnlona wzai.dam
Bneflclanta I odpowiedzialna za rozliczanie wniosków do dokonania odoowiednial
korekty wniosków o ołatnoić w KSI SIM1K 07-13:
-

limit kwotowy qkr$ony dla kosztów a z$aĄp wenIosku d9flnan,9wanIe dalszq
p
wydatki eonoszone w ranach teoo zadanIa nie moas być rozliczane w ramach orolałctu
I oowlnny zostać uznane za niekwaliflkowaln.. Komórka oraanizacylna MAIC
odpowiedzialna za rozliczanie wniosków o ołatnoić lest odoowledzialna
za monitorowanie przekroczenia tsao limitu:
> Jednoczsnie Zespól kontrolujący IZ nie widzi uzasadnienia dla pozostawienia
w budżecie projektu pozycji nr 59. Koordynator studiów ALS oraz 61. Sekretarz
studiów, gdyż funkcje t nie są wykonywane przez osoby wynagradzane w ramach tych
pozycji. A zatem powinny one zostać usunięte z wniosku o dofinansowanie.
USTALENIE:
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)

Brak przekazania dokumentów flnansowo-kslqgowych rozliczonych we wniosku
o płatność (ustalenie dotyczące MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
Lider projektu jest zobowiązany do skompletowania dokumentów, których braki zostały
odnotowan. w trakcie kontroli IZ PO KL, tj.:

)

)

w odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych wykazanych we wniosku
o płatność nr 1:
o

Poz. 33 I 34
potwierdzeń przelewu za nagrody uznaniowe; specyfikacji
do przelewów za podatek dochodowy od wynagrodzeń personelu projektu;
—

w odniesieniu do dokumentów finansówo-księgowych wykazanych we wniosku
O płatność nr 3:

)

)

o

Poz. I potwierdzeń przelewu za podatki do US za miesiąc maj 2010; potwierdzeń
przelewu składek do ZUS za miesiąc czerwiec i lipiec 2010 r.; specyfikacji
do przelewów za podatek dochodowy od wynagrodzeń personelu projektu;

o

Poz. 6 protokołu odbioru usługi przeprowadzenia szkolenia pt. Realizacja zasady
równości szans i mężczyzn w projektach PO KL oraz certyfikatu potwierdzającego
udział w szkoleniu Pana Aleksandra R

-

—

w odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych wykazanych we wniosku
o płatność nr II:
o

Poz. 30
potwierdzeń przelewu za nagrodę uznaniową; specyfikacji
do przelewów za podatek dochodowy od wynagrodzeń personelu projektu;
potwierdzeń przelewu składek do ZUS;

o

Poz. 33 —potwierdzenia przelewu za Fakturę
z dnia 15.11.2011 r. na kwotę 4674,00 PLN brutto.

-

VAT

nr

1E20110476

w odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych wykazanych we wniosku
o płatność nr 14
o

Pozycja 22

-

protokołu odbioru usługi przeprowadzenia szkolenia pt Tworzenie

i zarządzane stronami 1411/W wykonanej na podstawie FVAT nr FyI 27/2012

z dnia 20 06 2012 r, certyfikatów ukończenia szkolenia przez Pana Aleksandra R
i Pana Łukasza K
o

Poz 23, 24, 25—list płac za miesiąc maj iczerwiec 2012 r dotyczących wynagrodzeń
Pana Aleksandra R
i Pana Łukasza K
potwierdzeń przelewów
wynagrodzeń netto potwierdzeń przelewów zaliczek na podatek dochodowy
do Urzędu Skarbowego, potwierdzeń przelewów składek do ZUS oraz specyfikacji
do wynagrodzeń i przelewów do US i ZUS

)

Lider projektu jest zobowiązany do skompletowania całości pozostałej dokumentacji
finansowo-księgowej wraz z dowodami zapłaty oraz dokumentami potwierdzającymI
wykonanie usiuglldostawę towaru oraz Ich zarchiwlzowanla w sposób
usystematyzowany I umożliwiający szybką identyfikację dokumentów rozliczonych
w konkretnych pozycjach wniosków o płatność;

)

Uder jt zobowiązany do dysponowania dokumentami finansowo-ksIęgowymI
rozliczanymi w projekcie (lub Ich poświadczonymi kopiamI), które są niezbędne min.
do sprawowania należytej kontroli nad rozliczaniem wydatków w ramach projektu;

Brak prz.kazanla ww. dokumentów finansowo-księgowych oraz dowodów zapłaty może
skutkować uznaniem wydatków za nlekwailflkowaln..
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USTALENIE:
)

Brak zgodności pomiędzy danymi zamieszczonymi we wnioskach o płatność
a dokumentami źródłowymi (ustalenie dotyczące MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
Należy przekazać do IZ PO KL wyjaśnienia dotyczące następujących niezgodności
pomiędzy danymi zamieszczonymi we wnioskach o płatność, a zapisami dokumentów
finansowo-księgowych:

)„

)

W

odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych wykazanych we wniosku

o płatność nr 1:
o

Poz. 33 i 34
wskazano błędny okres rozliczenia wynagrodzeń: powinno być
za okres czerwiec-grudzień 2009 r. Uest za okres maj-grudzień 2009 r.); stwierdzono
także brak zgodności kwot rozliczonych za miesiąc 12/2009 r. z listami płac kwoty
wskazane w rozliczeniach nie wynikają z Jist płac (płaca zasadnicza i nagrody
uznaniowe);
—

—

w odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych wykazanych we wniosku
o płatność nr 2:
o

Poz. 33 przekazane potwierdzenie przelewu opiewa na inną kwotę (510,00 PLN)
niż dokument księgowy FVAT nr ZIF-PSAFU-XyIIO9/10 z dnia 26.04.2010 r.
(3400,00 PLN).
—

)„ w odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych wykazanych we wniosku
o płatność nr 3:
o
)

Poz. S
przekazane potwierdzenie przelewu opiewa na inną kwotę (10,32 PLN)
niż dokument księgowy FyAT nr 24/10 z dnia 01.06.2010 r. (68,79 PLN).
—

w odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych wykazanych we wniosku
o płatność nr 14:
o

Poz. 22 niezgodność opisu na fakturze VAT nr FV127/2012 z dnia 20.06.2012 r.
(kwota brutto 3 997,50 PLN) w zakresie kwoty kwałilikowainej (2998,12 PLN) z kwotą
rozliczoną we wniosku o płatność (449,72 PLN). Przekazanie potwierdzenia przelewu
na IoAytę niższą niż kwota brutto dokumentu (599,63 PLN).
—

W przypadku stwierdzenia rozbieżności Lider zobowiązany jest do złożenia korekty
do wniosku o dofinansowanie. Jednocze*Me brak przekazania dokumentów
potwierdzających zgodność kwot rozliczonych we wnioskach o płatność
z dokumentami źródłowymi I potwierdzeniami zapłaty może skutkować uznaniem
wydatków za nlskwallflkowaln..
USTALENIE:
)

Rozliczanie wynagrodzenia personelu projektu za zadania, które nie były wykonywane
w danym okresie rozliczeniowym (ustalenie dotyczące UW)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

W związku z brakiem realizacji zadań związanych z ewaluacją projektu kwota
wynagrodzenia Pani doc. Elżbiety Ł
za okres od 0512012 r. do 06I2012 r.
w wysokości 3451,57 PLN zostaje uznana za niekwalifikowalną;
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)„

Udar projektu jt zobowiązany do odzyskania ww. wydatków niekwalifikowalnych od
Partnera oraz do zarejestrowania kwot do odzyskanialodzyskanych w Rejestrze
obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13;

)

Jednocześnie Lider projektu jest zobowiązany do zapewnienia weryfikacji postępu
rzeczowego z postępem finansowym projektu wykazywanym przez partnerów.

USTALENIE:
)

Rozliczanie dodatkowych wynęgrodzeń we wnioskach o płatność w wysokościach,
które nie wynikają z przyznanych dodatków zadaniowych za pracę na rzecz projektu
(ustalenie dotyczące UW)

ZALECENIE POKONTROLNE:
) W związku z niezasadnym rozliczeniem dodatków jednorazowych, kwota w wysokości
4100,00 PLN zostaje uznana za nlekwallfikowalnq;
)„

Lider projektu jest zobowiązany do odzyskania ww. wydatków niekwallflkowalnych
od Partnera oraz do zarejestrowania kwot do odzyskanialodzyskanych w Rejestrze
obciążeń na projekcie w 1(51 S1MiK 07-13;

)

Lider j.it zobowiązany do przeanalizowania wszystkich dokumentów finansowoksięgowych rozliczonych przez Partnera pod kątem rozliczenia dodatków
jednorazowych.

USTALENIE:
)

Niezasadne ponoszenie kosztu studiów podyplomowych opiekuna projektu (ustaleni.
dotyczące MAiC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)„

Należy zapewnić racjonalność i efektywność wydatków ponoszonych na szkolenia
personelu projektu. Przy ocenie powyższego należy brać pod uwagę zapisy wniosku
o dofinansowanie oraz szczegółowy zakres obowiązków pracownika w odniesieniu
do projektu systemowego, w ramach którego są finansowane szkolenia. Istotne znaczenie
w omawianym przypadku ma również to, czy powyższe Zadanie realizowane jest
bezpośrednio przez Wydział Projektów Systemowych, czy przez Partnera projektu.
Na podstawie ww. informacji Lider powinien określać, czy wydatek jest niezbędny
do realizacji projektu, racjonalny i efektywny.

ISTOTNE
USTALENIE
)

Realizacja usługi szkoleniowej niezgodnie z umową (ustalenie dotyczące MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Należy zapewnić zgodność realizowanych usług z zapisami zawartych umów, w tym
zgodność ustalonych warunków uczestnictwa w szkoleniu pracowników MAiC.

USTALENIE:
)

Brak weryfikacji I odbioru usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne (ustalenie
dotyczące MAIC)
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ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Lider projektu jest zobowiązany sporządzać i archiwizowań protokoły odbioru lub inne
dokumenty potwierdzające weryfikację, akceptację i odbiór produktów/usług wykonanych
na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

WAŻNE:
USTALENIE:
) Brak staranności w sporządzaniu I oznakowaniu dokum•ntów finansowych oraz brak
sp.lnlenia wymogów wynikających z Zasad flnansowanla PO KL (ustalenie dotyczące
Lidera I Partnera)
ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Lider i Partner projektu są zobowiązani do zapewnienia staranności w sporządzaniu
dokumentacji księgowej projektu oraz innych dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych
w projekcie, w tym: wystawiania wewnętrznych not księgowych (dotyczy Partnera);
zamieszczanie opisów dowodów księgowych, zgodnie z Zasadami finansowania PO KL
(dotyczy Lidera projektu), sporządzania i archiwizowania protokołów odbioru uslugldzieł;
sporządzania i archiwizowania umów szkoleniowych (dotyczy szkoleń personelu Lidera);
zamieszczania na dokumentach dat potwierdzenia wykonania pracy zgodnie z urnową oraz
dat zatwierdzenia do wypłaty; zatwierdzania wykonywania pracy zgodnie z umową przez
osobę do tego upoważnioną; wskazywania, które pozycje z dokumentu finansowoksięgowego zostały rozliczone w projekcie (dotyczy zbiorczych zakupów sprzętu/mebli
Lider); wyeliminowania błędów w zakresie wskazywanych we wnioskach o płatność okresów
rozliczeniowych dotyczących wynagrodzeń personelu projektu; zatwierdzania wszystkich
dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i/lub pod względem
merytorycznym; podawania numeru umowylprojektu w opisie dowodu księgowego; podawania
nazwy zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach
którego wydatek jest ponoszony, w opisie dowodu księgowego; zamieszczania adnotacji,
że wydatek został poniesiony zgodnie z ustawą PZP; zamieszczania Informacji, że projekt jest
współfinansowany z EFS, w opisie dowodu księgowego; podawania kwoty kwalifikowalnej
przypadającej dla projektu w sytuacji, gdy wydatek rozliczany był z kilku źródeł (dotyczy
Lidera); prawidłowego wskazania kwoty brutto dokumentu we wniosku o dofinansowanie;
—

)

-J

Lider i Partner są zobowiązani do dokonania korekty lub uzupełnienia wszystkich braków
i błędów stwierdzonych w odniesieniu do rozliczanych pozycji;

) Ponadto w przypadku Lidera projektu wymagane jest zamieszczanie czytelnych opisów
na odwrocie dokumentacji finansowo-księgowej.
Ad. 5
w*óInotowych

zamówień oubllcznych I orzeałsów

KLUCZOWE:
USTALENIE
)„

Brak zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych do zamówienia
przekraczającego kwotę stanowiącą równowartość 14 000 EURO netto (ustalenie dot.

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

W odniesieniu do umów cywilnoprawnych zawartych przez Partnera z Panią Grażyną
L
na realizację usługi Przygotowanie I obsługa administracyjna zjazdów bez
zastosowania przepisów ustawy PZP zostaje nałożona korekta finansowa w wysokości
25% wartości zamówienia
1 tj. w kwocie 8680,00 PLN;
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)

Lider projektu jest zobowiązany do odzyskania ww. wydatków
nlekwallflkowalnych
od Partnera oraz do zarejestrowania kwot do odzyskartialodzyska
nych w Rejestrze
obciążeń na projekcie w 1(51 SIMIK 07-13;

)

W odniesieniu do pozostałych zamówień na przygotowanie I obsług
ę administracyjną
zjazdów, które zostały lub zostaną zlecone na podstawie umowy
cywilnoprawnej bez
zastosowania przepisów ustawy PZP Lider projektu Jest zobow
iązany do nałożenia
korekty finansowej o tej samej wartości (25%);

) Jednocześnie Partner projektu zostaje zobowiązany do stosow
ania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych do wszystkich zamówień, których wartoś
ć; szacunkowa w całym
okresie realizacji projektu przekracza kwotę 14 000 euro;
ISTOTNE:
USTALENIE:
) Brak przekazania dokumentów potwierdzających odbiór
przedmiotu zamówienia
(ustalenie dotyczące MAIC)
ZALECENIE POKONTROLNE:
) Lider projektu jest zobowiązany do wprowadzenia wymogu potwie
rdzania i dokumentowania
odbioru przedmiotu zamówienia w całości, w szczególności poprze
w protokołach z realizacji zamówienia nazw oraz Ilości odbieranych z wskazywanie
produktów tak,
aby możliwe było potwierdzenie ich dostarczenia (oraz ew. dystryb
ucji) zgodnie
z umową.
MNIEJ WAŻNE:
USTALENIE:
) Brak wskazania daty złożenia ofert przez wykonawców ubiegających
się o udzielenie
zamówienia (ustalenie dotyczące UW)
ZALECENIE POKONTROLNE:
Partner jest zobowiązany do zamieszczania na ofertach złożonych przez
podmioty ubiegające
się o udzielenie zamówienia, dat oraz godzin złożenia oferŁ
Ad. 6 I

Jr{JALIr

ISTOTNE
USTALENIE:
)

Brak upoważnienia Jednego członka zespołu projektowego do przetw
arzania danych
osobowych (ustalenie dotyczące MAIC)

ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Lider projektu jest zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie osoby zajmuj
ące się realizacją
procesu rekrutacji w projektach systemowych będą posiadać; upowa
żnienia do przetwarzania
danych osobowych dla uczestników projektu. Upoważnienie to powinn
o być; wystawiane
w momencie oddelegowania pracownika do pracy w projekcie.

USTALENIE:
)

Brak w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych
dat Ich wystawienia
(ustaleni, dotyczące UW)
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ZALECENIE POKONTROLNE:
)

Należy wskazywać w treści upoważnień do przetwarzania
danych osobowych daty ich
wystawienia.

WYLICZENIE I ZWROT WYDATKÓW NIEKWALIFIKO
WALNYCH:
W związku z dużą liczbą pojedynczych korekt
finansowych, odnoszących się
do poszczególnych kategorii wydatków Lider projektu
zobowiązany jest do dokonania:
) Kalkulacji wysokoici wydatków niekwalifikowainych
w odniesieniu do poszczególnych
ustaleń pokontrolnych oraz poszczególnych wniosk
ów o platnoić zatwierdzonych
w projekcie (Z zachowaniem wskazanego podziału);
)

Kalkulacji wysoko4cl wydatków nlekwallflkowalnych w odnies
ieniu do poszczególnych
ustaleń
pokontrolnych
oraz
poszczególnych
wydatków
poniesionych
1
ale niezatwierdzonych jeszcze przez MaIC;
Przekazania ww. kalkulacji do IZ PO KL;

)

Wezwania Partnera projektu do dokonania zwrotu wydatk
ów niekwalifikowalnych wraz
z odsetkami;

>

Zarejestrowania niezwłocznie wszystkich kwot
odzyskania
jak I Partnera) oraz w następnej kolejnoici kwot odzyskanych (zarówno dot. Lidera,
w Rejestrze obciążeń
na projekcie w KSI SIMIK 07-13.

II. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokon
trolnych:
•

do 13.09.2013 r.:
— przekazanie kalkulacji wydatków niekwalifikowalnych
w odniesieniu do zatwierdzonych
I niezatwierdzonych wniosków o płatność, a także przeka
zanie kopii wezwania do zwrotu środków
skierowanego do Partnera oraz wydruk Kart obciążeń na projek
cie z KSI SIMIK 07-13;
przekazanie brakujących dokumentów finansowo-księgowy
ch oraz
dotyczących niezgodności pomiędzy dokumentacją księgo wyjaśnień ulub dokumentów
wą a danymi rozliczonymi
we wnioskach o płatność, wymienionych w niniejszym dokum
encie (dotyczy Lidera);
—

•

do I 5.10.2013 r.
przekazanie informaqi I dokumentów potwierdzających wdroże
nie działań
naprawczych (dotyczy Lidera i Partnera).
—

III. informacje o skutkach nlewdrożenla zaleceń:
Możliwość zastosowania sankcji wskazanych w
21 ust. 2 Umowy o dofinansowanie z dnia
I marca 2010 r. nr: POKL.05.02.02-O0-003109 (wraz
z późn.
„Akademia Liderów Samorządowych w ramach Programu Operac zm.) na rzecz realizacji projektu
yjnego Kapitał Ludzki.
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Podpisy Zespołu kontrolującego IZ PO KL:
Weronika Dąbrowa

—

Kierownik Zespołu kontrolującego.

Anna Karolina Walenkiewicz. 4
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Akceptowane przez:
Julia Falborska
Naczelnik Wydziału Kontroli

Anna Mickiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS, MRR.

HwWuRcmww
Ruropejgjm FUn

diz Społoym
Wsp61j/4

*Zawa, uł.

18

