
I.r

VI.

VII..

Ville.

Fundusze / .. . .. ..- -- - - - - . Unia Eurooejskaaccess.. '? Ś'ąf'k'e' w
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1-48WKN21'20

Podstawa prawna kontroli:
art.. 0 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z— dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki” spójności finansowanych w perspektywie. tinansowej 2014-
2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 318);
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.01240250118-00 zawarta w ”„dniu
28.03.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego "na
iata 2014-2020.
Nazwa jednostki kontrolującej:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Departament Europejskiego: Funduszu
Społecznego (dalej: 12 RPO WSL).
Osoby uczestniczące w kontroli ze ”strony jednostki kontrolującej-:
1. Aleksandra Ówiklińska - kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Dorota Gala.
3. Marcin Ceika.
Termin kontroli:
21.12.2020 r. —'23.'12.2i020'r.
Rodzaj kontroli:
Kontrola pianowa.
Nazwa jednostkiijednostek kontrolowanych:
1. Gliwice — Miasto na prawach p.oWiatu (Beneficjent).
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (Realizator:).
Adres jednostki kontrolowanej:
1. ul. Zwycięstwa 21 , 44-100 Gliwice.
2. ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice.
Miejsce przeprowadzenia kontroli:
Kontrola przeprowadzona w systemie pracy.-zdalnej
Dane kontrolowanego projektu:
Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.02.01at:-0250113”.-
Nazwa kontrolowanego projektu: Usługi społeczne na stan” H.
Wartosc projektu: 00? 430.00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019” r. — 31.03.2021 r.
Okras. objęty kontrolą: 01 .09.2019 r. — 30.09.2020 r.
Wartośćwydatkow zabuierdzonych do dnia kontroli 460 404,32 zł. ”wtym”:

kwota 7010556 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.09.02.0124025011B-
002 za okres od 03.09.2019 r. do 30.11.2019 r..;
kwota 120 31125' zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.09.02.01—24—02561'10.—
003 za okres od 01 .12.2010 r. do 29.02.2020 r .:
kwota 101 739.52 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP--RPSL09.02.01-24—02'56H0-
004 za okres od 01.03.2020 r. (1031052020 r .;
kwota 13? 432.58 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.00.02;01—24-02-5Eii-1B-
005 za okres od 01.00.2020 r. do 31.08.2020 r .;
kwota 36 015,31 zł zgodnie z wnioskiem o płatność” nr WNP-RPSL.09.02:01:—24.—0250i1B'—
000 za okres od 01.00.2020 r. do 30.09.2020 r.
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„X. Zakres kontroli:
1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi 'w umowie oraz wniosku

o dońnanscwanie projektu oraz aposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
. 2 .  Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu (w tym weryfikacja ewidencji

godzin i zad-ań w ramach projektu oraz dokumentacja powierdzajaca zaangażowanie
winnych projektach);

3. Kwalifikowalność uczestnikow projektu (”m.in.- ”na podstawie dokumentów rekrutacyjnych)
oraz poprawność przetwarzania ich danych osdbowych. Prawidłowość realizowanych form
wsparcia. w ramach projektu.

4. Prawidłowość rozliczeń ”finansowych, w tym ”sposob wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz
zgodność danych przekazy-wanych we: wniosku o płatność z- .dokumentacją dotyczącą
realizacji projektu;

5. Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe (jeśli dotyczy);
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, "tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspóinotowego';
?. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku;
3. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis., pomocy wramach

wyłączeń blokowych (jeśli dotyczy);
9. Sposób realizacji działań informacyjno — promocyjnych.

Xi. informacje na temat spos-obu wyboru dokumentów do kontroli oraz dobe-ru próby
skontrolowanych dokumentów:

Zespoł kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie 'z metodologią doboru proby
dokumentow podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroii na rok
obrachunkowy od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. dla Regionalnego Programu
@paracyjnego Wojewódznya Śląskiego na tata 2014-2020 (dalej: RPK).

'1. Zgodność realizacji projektu z.]ego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku
o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:
IZ RPO WSL w dniach 21—23.12.2020 r. przeprowadziła kontrole prawidłowości realizacji projektu
nr RPSL.09.02.01'-24-0256i1B pn. Usługi społeczne na start ii. Z uwagi na wprowadzony stan
epid'erniologiczny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-Ż, czynności kontrolne
zostały przeprowadzone zdalnie. Zespoł kontrolujący zweryfikował dokumenty zapisane
wyłącżnie w postaci elektronicznej, przekazane przez Beneficjenta za pośrednictwem Lokalnego
Systemu Informatycznego 2014. (dalej: LSI").

Projekt realizowany jest przez Ośrodek- Pornocy Społecznej w Gliwicach (dalej: OPS), w imioniu
Benetibjenta — Miasta Gliwice. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostepności usług
społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji dla 80 mieszkańców Gliwic, służących
zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Wsparciem w projekcie objęci zostali
członkowie rodzi-n zagrożonych ubóstwem” i wykluczeniem społecZnym.

W związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju, część form wsparcia odbywa się on—Ii'ne: lub
poprzez kontakt telefoniczny. W związku z powyższym, Beneficjent- we wrześniu 2020 r. wniósł
do 12 RPO WSL prośbę o przedłużenie realizacji projektu o 90 dni - do. 31.03.2021 r. w okresie
objętym kontrolą,. w projekcie udział rozpoczęło 139 osób, tj”. wskażnik dot. liczby osób objętych
u'siługami społeczńymiMSpi-erania rodziny. osiągnięto na poziomie 175%.
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„Spe łnienie większości kryteriów dostępu oraz dodatkowych, określonych w Regulaminie
konkursu, zostało zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o .dolinansowanie na etapie
oceny projektu. W przypadku pozostałych, poniższych kryteriowl, wskazanych deklaratywnie
we wniosku o dofinansowanie, Zespół kontrolujący zweryńkował ich faktyczne spełnienie
podczas realizacji projektu, nie stwierdzając uchybieńłnieprawidiowości.
Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół kontrolujący n ie Stwierdził ryzyka
niezrealizowania celow projektu oraz nieosiągnięcia założonych wskaźników.

Jednocześnie, Zespół kontrolujący zweryfikował działania Beneficjenta w zakresie-zapewnienia
równości szans, w tym równości szans płci. Mimo, iż Beneticjenta — co do  zasady — nie
obowiązywały standardy dostępności okreslone w zał. 2 do liwo/cznych w zakresie realizacji
zasady rownosci szans iniedysirryminary'i, w tym dostępności dia osob : niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn wramach funduszy unynycn na lata 2014—2020?,"
wdrożono szereg rozwiązań zapewniających promowanie przedmiotowych zasad:
— W projekcie zaplanowano specjalne stanowisko — konsultanta ds. wsparcia rodzin z osobą

niepełnosprawną. — ktory opracowuje pakiet wsparcia dedykowany dla rodzin z osobami
z niepełnosprawnościami i na tej podstawie udziela wsparcia. Na yny. stanowisku
zatrudniony został Pan . W skład pakietu wchodzi Diagnoza
funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną oraz Karty Usir'rg Społecznych.

— W zapisach Regulaminu rekrutac i uczestnictwa w projekcie „Usługi społeczne na start i!"
wskazano, iż preferowane są osoby z niepełnoSp'rawnosciami.

— Strona internetowa Realizatora, w tym zakładka dot. projektu, dostosowana jest
do wymogów WCAG: zapewniono możliwość zmiany czcionki (w różnym zakresie), zmiany
kontrastu strony oraz zapewniono przekazanie podstawowych informacji dot. zakresu
weparcia OPS przez tłumacza języka migowego.

.— W projekcie nie są przewidziane wydatki w ramach cross-linancingu, niemniej Beneficjent
załączył dokumentację zdjęciową, potwierdzającą brak barier arc-hitektohicznych w dostępie
do pomieszczeń, w ktorych realizowane są zajęcia (w tym: dostosowana toaleta do osób
z niepełnosprawnosciami, platforma schodowa przy wejściu do budynku itd.).

.-— Beneficjent oświadczył, że kadra zarządzająca projektem wzięła udział w 20-16 r. w szkoleniu
z zakresu rownosci szans kobiet i mężczyzn zorganizowanego przez Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego. Ponadto, Beneficjent przedłożył dokumentaoię
potwierdzającą uczestnictwo w listopadzie 2019 r. personelu projektu oraz kadry
zarządzającej w 5-godzinnym szkoleniu pn. Polityka równości, współfinansowanym ze
środków PO WER.

- Zgodnie z ww.. oświadczeniem, uczestnicy podczas udzielanych form wapar'cia są zachęcani
do korzystania z bezpłatnej aplikacji MICASA — ułatwiającej podział domowych obowiązków-,
opartej na koncepcie tzw. grywalizacji.

- Działania Beneticjenta w zakresie promowania zasad rownosci szan-s kobiet i mężczyzn
wśród uczestników projektu odzwierciedlają przedłożone dokumenty projektowe, w tym-:-
materiały szkoleniowe oraz dokumenty sporządzane przez personel. Dokumentacja zawiera
odrebne czę-ści merytoryczne dot. możliwości wdrożenia zasad rownosci szans kobiet

* Dotyczy: kryterium oct. zlecania zadań w projekcie na zasadach okreslonych w ustaiirie 'z dnia24 Mathia
2.003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz: kryteriom dot”.- realizacji co najmniej” czterech
setup-społecznych świadczonych w lokalnej społeczności. „ , _
'? Nabor w ramach konkursu nr RPSL.'0'9.DŻ-.Di -|Z.D'l-24—22'9i1 8 ogłoszono 30.03.2018; r.
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i mężczyzn w ramach prowadzonego wsparcia-. Panodia w w. dokumentacji stosowany
jest język wrażliwy na płeć.

Eeneticjent oświadczył. iz dokumentacj-a projektu przechowywana-' jest w siedzibie Realizatora:
ul. Górnych Wałów 9, 44-109 GIiwiice. Powyższe dane ”są Zgodne” ze wskazywanymi
w cz. 19.5 wniosków o płatność.

Mając na uwadze typ realizowanego projektu — w kontekście. zapisów RegUIarninu konkursu oraz
braku- kwalitikowania w projekcie wydatków w ramach cross-financingu — Beneficjent nie jest.-
z'obowi'ązany do zachowania tnyałosoi rezultatu oraz tnwałosci projektu.

Wskaźniki Liczba wapartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu oraz Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług
Wspierania rodziny i pieczy zastepczej istniejących po. zakończeniu projektu. będą mierzone
w okresie do 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu na podstawie dokumentów
powierdzającyCh istnienie w. miejsc.

Zespół kontrolujący” nie sowierdz'ił uchybieńinieipraWidłoWości w przedmiotowym obszarze.

12. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu
projektu:
Zgodnie z zestaWieniem personelu przedstawionym w LSI', R_ealizator — Ośrodek Pomocy-
S'polecznej w Gliwicach - zatrudnił ? osob na umowę o pracę. Zespoł kontrolujący”, na podstawie-
profesjonalnego osądu kontroluiacych, wybrał do próby kontroli dokumenty dotyczące
Pani
Zespołowi kontiolUjącemu przedstawiono oświadczenia pracownika dotyczące miesięcznego.
zaangażowania zawodowego w okresie od 03.09.2019 r. do 30.09.2020 r.
W zakresie regulacji zatrudniania i wynagradzania pracowników Realizator przedstawił
Reguiamin wynagradzania i nagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społeczna]
w Giiwioach Wraz z wewnętrznymi regulacjami glo wprowadzającymi lub dokonującymi zmian..
Waal-trasie dokumentacji Pani ' '. Realizator przedłożył: '

- świadectwa pracy, certyfikaty oraz dyplomy potwierdzające kwali'ńk-acje;.
'— Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP z dnia. 03.09.2019 r.;”
— Kwestionariusz osobowy pracownika;
—. Oświadczenie o zachowaniu poufności : dnia 03.09.2019 r.;
— Umowę o pracę zawartą w dniu 03.09.2019 r; pomiędzy Dyrektorem Ośrodka Pomocy

Społecznej w Gliwicach, Panią Brygida Jankowska a Panią na
”czas określony od 03.09.2019 r. do 31.12.2020 r. na stanowisku pedagoga;

— Zakres czynności pracownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach ”na stanouiisku
pedagoga obowiązujący od dnia 03.09.2019 r.; '

'- Ewidencję czasu praby Pani za okres od 03.09.2019 r:.
do 31.12.2019 r. w formie listy obecności powiem:-onej odręcznie;

-—- Ewidencję czasu pracy Pani za okres od 02.01.2020 IŻ.-
co 30.09.2020 r. w formie raportu czasu pracy ewidenciumwanegii Eie'kwnmniai--- listy placza okr-es objęty kontrolą-
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W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespoł kontroliijący stwierdził prawidłowość
realizacji projektu w badanym obszarze.

B.; Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności
przetwarzania ich danych osobowych:

W okresie objętym kontrolą wraz z wnioskiem o płatność nr WNP—RPSLDQ. 02.0.1-24-0'256118—
006 Beneficjent wykazał w LSI w module PEFS dane 139 uczestników projektu. W celu
weryfikacji uczestnikow projektu pod kątem ich kwalifikowalneśdi, Zespoł kontrolujący dokonał
Wyboru próby na podstawie profesjonalnego osadu kontrolującychii. Szczegółowej kontroli
poddano dokumentacje następujących osob: Pani Pani .
Pani :, Pani Pani , Pani . Pani

Pana ' Pana i , Pana
Pana-› „ . .
Do kontroli przedstawiono dokumentacje dotyczącą procesu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie. Proces rekrutacji uczestnikow przeprowadzony został na podstawie Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. „Usługi społeczne na stan i!” zatwierdzonego przez
Kierownika Działu Analityczno-Strategicznego, Panią Paulinę Janecka -- Szuster. dnia
26.08.2819 r.
Zespołowi kontrolujące'mu przedłożone dokumenty uczestników wybranych do próby kontroli,
w skład których wchodziły: '

-— Ankieta rekrutacyjna;
- Deklaracja uczestnika/uczestniczki projektu;
- Zgoda uczestnika/uczestniczki projektu „Usługi spolecżne na start li" na wykorzystanie

wizerunku;
—. Oświadczenie uozestnikaiuczestni'czki projektu w zakresie przenvatzaniaż danych

osobowych;
-— Dokument: Narzędzie do diagnozy;-
- Ocena punktowa - preferencje dostępu” cio-”rekrutacji.;
- Kontrakt socjalny;
-— Diagnoza pedagogiczna.

Zespoł kontrolujący potwierdza kwalifikowalnosć UDZEStniiaow na: podstawia'maaosławionej pracy
dokumentow. '

Zgodnie : przedstawionym w trakcie trwania kontroli zestawieniem fona" wsparcia;- 'w. okresie
objętym kontrolą realizowane były następujące formy Wsparcia:

Wsparcie specjalisty pracy z rodziną;
Wsparcie psychologa;
Wsparcie pedagoga;
Wsparcie konsultanta ds. rodziny z osobami z niepełnosprawnością;
Wsparcie konsultanta cls. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego-;.
Treningi (komunikacji w rodzinie-, motywacyjny, redUkcji street-| i napięcia, praklajktyka
uzależnień);

?. Profilaktyka przemocy;

s
t
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-
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b
a

?

3 Wybor proby uczestnikow powiązane z proba dokumentow Wybrana w innych obszarach kontrolowanego
projektu.- m.in. formą wsparcia..
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&. Warsztaty (Efektywne spędzanie. cza-su z dziećmi, Prawidłowe odżywiania rodżiny, Savoir
vivre dla dzieci, Konsekiwentny rodzic, Portret rodziny).

weryfikacji poddano dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie warsztatu - Konsekwentny
rodzin, w ktorym wsparciem objęto 1? uczestnikow podczas zajęć zrealizowanych: 10.11.2019 r..
21.11.2019 r., 20.11.2010 r. i 15.09.2020 r.
W trakcie kontrdii zdalnej w Zakresie realizacji weryfikowanego warsztatu Beneficjentzprzedłdzyi:
— Konspekt, warsztatu — Konsekwentny rodzic, prowadzonego przez Panią.

-— Harmonogram zajęć-. określający date; miejsce, czas trwania warsztatu oraz. liczba
uczestnikow;- .

---—- Listy obecności uczestnikow warsztatu wraz z pootwierdzeniem otrzymania mateńdW'
'do zajęć.

W celu potwierdzenia prawidłowości realizacji warsztatu -.- Konsekwentny rodzic - w dniu
'1'd.01.2021 r. przeprowadzono wywiad telefoniczny z ucze's-tniczkami warsztatów: Pan-ią-

Panią Panią Wywiad obejmował
następujące pytania: '

1. Czy zostana PaniPani poinformowanyia -. z jakiego fundusz-u.współfinansowany jest projekt-':?
.Jeśli tak - proszę podać pełną nazwę funduszu. '
Czy poniosła PaniiPan dodatkowe kosz-tyiopłaty związane z'- udziałem w projekcie?
Czy otrzymałia Panr'Pani materiały do zajęć w ramach warsztatów i treningow?-
Czy jest Pani zadowoiona ze wsparcia otrzymanego w projekcie? ' '

5: Czy ma Pani zastrzeżenia odnośnie realizowanego projektu?
W wyniku powyższych rozmow uczestniczki potwierdziły. iż nie ponosiły dodatkowych opłat-.
są bardzo zadowolona z udziału w projekcie oraz warsztatow niemniej. żadna 2 osób nie
potrafiła wskazać nazwy funduszu, z ktorego współfinansowany jest projekt.

a
w

m

Zespoł kontrolujący zweryfikował również dokumentację dot. prawidłowości przetwarzania
danych osobowych uczestnikow projektu. W związku z powyższym, Realizator przedłożył
Poiityke bezpieczenstwa @środka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz instrukcję zarzadzania
.;systemem informatycznym służącym do przehvarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy
Spalacznfej w Gliwicach wprowadzone Zarządzeniem organizacyjnym nr 39i2018 Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, Pani Brygidy Jankowskiej z dnia 21 maja 2018- r.
z póżn. zm. Ponadto, został przedłożony przez Beneficjenta Rejestr upoważnień
do przehvarzania danych osobowych uczestnikow projektu „Usługi społeczne na stań ii”, wraz-
?. upoważnieniem nr 1.3 Ri2019 do przetwarzania danych osobowych z dnia 03.09.2019 r. Pani

z oświadczeniem osoby upoważnionej do zachowania
przetwarzanych danych wtajemnicy. Beneficjent przedstawił rownież Rejestr kategorii cZynności
p'rzehuarzania.
zespoł kontrolujący zweryfikował spełnienie wymogów IZ RPO WSL określonych w Umowie
powierzenia przehoarz'ania danych osobowych zawartej dnia 28.03.2019 r.. (dot. 5 2  ust. 5 i ? ) :
Beneficjent przedstawil oświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia pracownikow-
zaangażowanych w realizację projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także
Raporty z dokonanego przeglądu w zakresie ochrony danych w szczegóinośoi w kontekście
adekwatności do zidentyriko wanego ryzyka. oraz faktu przestrzegania ich przez wszystkie essay-
za'ariga-żowane —-z dnia-23.07.2019 r., 15.01.2020 r. i 23.06.2020 r.
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Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący w badanym obszarze
stwierdził uchybienia, szczegółowo opisane w części XII niniejszej lnfonnacji pokontrolne].
4. Dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych. w tym sposób wyodrębnienia
ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność
z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta:
Prezydent Miasta Gliwice w dniu 19.02.2019 r. udzielił pełnomocnictwa nr 2019H550f0iPM Pani
Brygidzie Jankowskiej - Dyrektorowi OPS do reprezentowania Miasta Gliwice we wszelkich
sprawach dotyczących projektu w konkursie oraz w trakcie realizacji projektu. W zwtą2k'u
z powyższym. wszystkie wydatki ponoszone są przez Realizatora projektu, który również
zapewnia wkład własny.
Zespół kontrolujący zweryńk'ował rozliczenia finansowe- oraz Wyodrębnienie ewidencji księgowej
na podstawie przedłożonych dokumentów przez OPS w Gliwicach. Dobór dokumentów
do kontroli został dokonany na podstawie dokumentów paedstawionych przez Beneficjenta
w złożonych wnioskach o płatność. Jako technikę doboru proby zastosowano wybór
na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących zgodnie z zapisami RPK. Dokumentacja
finansowa została zwerytikowana. na próbie 8 dokumentow. co stanowi 10% dokumentów
-z 30 wskazanych w części 9.1 wnioskow o płatność złożonych w. okresie objętym kontrolą..
tj. od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r.

Wykaz dokumentów księgowych wybranych do kontroli:
WNP-RPĘL.09.02.01łat-0256113-002-0] :
1. Faktura VAT nr FAI-201908403 z dnia 30.10.2019 r. na kwotę 5 222.49 zł. dot. zakupu-testow

"psychologicznych dla 50 uczestnikow/czek projektu na zajęcia. z psychologiem.
2. Faktura VAT nr FV!?151PU1911 z dnia 19.11.2019 r. na kwotę 1 ..590 90 zł. dot. zakupu

materiałów na zajęcia realizowane w ramach treningu redukcji stresu i napięć;

3 Lista płac nr 1/2020 2 dnia 09.01.2020 r. na kwotę 2195351 zł. dot. wynagrodzenia
pracownikow projektu za grudzien 2019 'r.

4. Dokument nr 6!2019!U5n8_ll z dnia "12.12.2019 r.' na kwotę 2086.90 zł. dot. odpisu
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2.019rok dla pracowników projektu;-

WNP-RPĘL.Q9.02.012441-0255”8-004-02:
5. Dokument 102020 z dnia 28.02.2020 r. na kwotę 1 411.54 zł. dot. dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za rok 2019 Wr.-az .z' pochodnymi dla specjalisty pracy z red.-tina..-
Pani

0... Nota księgowa nr NOTA-PALIMZUKł2010310001-z dni-a 06. 08. 2020 r. na. kwotę 32. 00 zł.
dot. zakup biletow wstępu do palmiarni w Gliwicach w dniu 00.03.2020r.'dla 1 uczestniczki
projektu (osoba dorosła). 3 uczestniczek i 2 uczestników małoletnich projektu (dzieci
powyżej 3 roku życia).

?. Faktura nr RA 000331'0012020 z dnia 30. 06. 2020 r. na kwotę. 480. 00 z. "dot. wynagradzania
za usługę przeprowadzenia 0 godzin coachingu rodzinnego w czerwcu 2020 r.;

8. Faktura VAT nr 370212020 z dnia 31 03. 2020 r. na kwotę 049.-44 zł. d'ot. wynagrodzenia
za usługę przeprowadzenia 11 godzin rzecznika osoby zadłużonejl|ntenned|acj| w sierpniu
2020 r.

wartość wdatkow _'poddany'ch kontroli wynosi :33 426.28 zł.-.
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Z uwagi na charakter kontroli zdalnej dokumentacja finansowe została zweryfikowane
”na podstawie cyfrowych odwzorowań dowodów księgowych przekazanych przez Beneficjenta
za pośrednictwem L'Sl.

We wniosku .o donn'ansowanie projektu nr' WND-RPSL-.09.02.01:tło—0250118. nie założono-
wydatków w ramach crossdinancingu oraz zakupu środków tmałych,

Beneficjent przedstawił historię rachunku bankowego za okres objęty kontrol-ą. Zespoł
kontrolujący stwierdził, iż wydatki były ponoszone. bezpośrednio z rachunku Wyodrębnionego
w celu realizacji projektu. Dokumenty tinansówe posiadają opis wskazujący na związek
wydatków z realizowanym projektem. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie objętym
kontrola, Be'neticjent nie angażował środków własnych oraz ”nie dokonywał płatności
gotówkowych w projekcie,.

R'ealizator - Ośrodek Pomocy Społecznej w GIiWicach — przedłożył Zarządzenie nr 7-1 Dyrektora
Qśrcdka Pomocy Społecznej w Gi-iwica'ch z- dnia. 30.12.2010 r. z późn”. zm. w sprawie
wprowadzenia w zycie zasad (polityki) rachunkowości. W przedmiotowej regulacji została
określona instrukcja kontroli finansowej, zasady (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym
planem kont oraz inst'ru kcja obiegu dokumentów finansowo — księgowych.
W ramach realizacji projektu poprawnie wyodrębniono ewidencję księgowa: odzwierciedleniem
transakcji na wyodrębnionym do projektu rachunku bankowym są zapisy na koncie 130-2..
Rozliczanie kosztów występuje na kontach Zespołu „4" w dziale 855 i na odpowiednich
paragrafach - zostatnią cyfra ? - dla wydatków wspóitinans'owanych z EFS oraz 9 - dla
wydatków współfinansowanych 'z BP (budżetu państwa). Wkład własny w postaci wynagrodzenia
dla pracowników eWidencjonowany jest na koncie 404-2.
Po analizie przedłożonych w trakcie kontroli wydruków z programu księgowego, Zespól”
kontrolujący stwierdził, iż Realizator- wywiązał się'- z, zapisów umowy w zakresie wyodrębnienia
ewidencji księgowej projektu. '

Zgodnie z zapisami 55 pkt 1 Umowy o donnansowanie projektu nr UDA-RP-SL.09.02.01—24—
025.8118-00 z dnia 28.03.2019 r. Beneficjent został zobowiązany do wniesienia wkładu Mocnego
w kwocie 56 520,10 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, co stanowi ?% wydatków
kwalitikowalnych projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu założono, iż wkład własny
finansowy zostanie wniesiony przez Realizatora projektu w ramach Zadania 1 w formie
Wynagrodzeń dla Specjalistów pracy z rodziną, W okresie objętym kontrolą wniesiono wkład
własny w łącznej kwocie 35 615,58 zł.

Podatek- VAT jest kwalifikowalny w ramach projektu. Zgodnie- z informacją zamieszczona.
na Portalu Podatnika na stronie Ministerstwa Finansów httpswppuslugimtg-capu, Beneticjent
jest czynnym płatnikiem VAT. Realizator — Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach nie jest
zarejestrowany jako podatnik VAT - na mocy Ustawy .z  dnia 05.09.2016 r.
o szczególnych zasadach rozliczeń poda-tku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu
środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu przez Jednostki Samorządu Terytorialnego od 01.01.2017 r.
traktowany jest jako. jeden płatnik z Miastem Gliwice. W zwiazku z powyzszym, sporządza
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częściową. Deklaracje VAT 7 dla Urzędu Miasta w Gliwicach. R-ealizator projektu przedłożył
"Deklaracje VAT — i, z których wynika, iż nie są dokonywane żadne pomniejszenia. podatku.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych. Zespoł kontrolujący sonierdzii prawidłową
realizacja projektu w zakresie rozliczeń finansowych.

5. Dokumentacja w zakresie. prawidłowości realizacji zadań rozliczanych w oparciu
o stawki jednostkowe: '
We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono r'ożiiCZania zadań w oparciu o staniki
jednostkowe.

6. Dokumentacja w zakresie” poprawności udzielania zamówień publicznych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisami” prawa”
wspólnotowego:
Z danych przedstawionych w LSI wynika, iż Reaiizator w okresie kontroli ”przeprowadził jedno
postępowanie w oparciu o przepisy u'stawy Pzp — dot. zakupu sprzętu komputerowego maz
z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu
— skontrolowane na etapie werynkacji wniosku o płatność” nr WNP-RPSL.09.02.01-24-0256›"18-
004, w związku z czym nie stanowiło przedmiotu ponownej kontroli.

W związku z powyższym, próbą. objęto ”procedure zlecenia realizacji zadania ”publicznego
organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003: r;
o działalności pożytku publicznego dot. usługi edukacji ”finansowej (zgodnie „z- Zadaniem 2:
Usługi ekonomii gospodarstwa domowego [WYD023] wniosku o dofinasowania projektu).

Realizacja zadania dot. zorganizowania i przeprowadzenia warsztatow z zakresu. edukacji
finansowej dla 3. grup (ok. 10-osobcwych) została zlecona na podstawie ”przepisów ustawy z dnia
”24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie (kryterium dodatkowe). Wartość srodków, jakie Beneficjent- zamierzał
przeznaczyć na ww. zadanie wynosiło 10 500,00 zł (WYD023).
Beneficjent przedstawił następujące dokumenty poMierdzające prawidłowość ”przeprowadzonej
procedury:
1. Zarządzenie nr PM-2508i20 Prezydenta Miasta Gliwice z 15.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia

onvartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta” Ginuice z zakresu wzrostu
dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających uoosnvu i wykroczenia społecznemu
dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatow z zakresu edukacji finansowej”
pn. „Edukacja finansowe”, w ramach reaiizacji projektu „Usługi społeczne na start ii”
współfinansowanego przez Unia Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014—2020
z załącznikami, opublikowana na. stronie EiIP Beneficjenta oraz na stronie Reai'izatora'.
Ponadto, Beneficjent oświadczył, iż dokument był również upubliczniony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie;

'2. Oferty:
a) Fundacja Rozwoju ŚMętoohłowic-złożona 11.08.2020 r..
o.) Fundacja Stałego Rozwoju (Nowy sacz”) złożona 05.08.2020 r.

_
-

—
_

_
_

_
r

—
_
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:.3”. Zarządzenie nr PM4280'5i32-020 Prezydenta Miasta Gliwice. 2 18.08.2020 ”r.. w sprawie?
powołania komi-"sji konkursowej do opinioWani'a craft złożonych w onyartym konkursie ofert.
(„.:)

.4. Zarządzenie nr PM-e2i'00i2020 Prezydenta Miasta Giiwice z 27.08.2020 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ( ...) z załącznikami: Protokołem : posiedzenia
komisji 2 24.08.2020 r., Kartami oceny sporządzonymi indywidualnie dla każdej oferty -
uwzględniające określone w Zarządzaniu Piw-2506120. kryteria oceny; Formułarzami oceny
błedów formainych oraz oczywistymi? omyłek; oświadczeniami Komisji potwierdzając-ymi ich
brak powiązań z oferentami. Zarządzenie opublikowane na stronie BIP Miasta Gliwice. stronie
OPS Gliwice. Ponadto, z treści zarządzenia wynika, iż zostało opublikowane także na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach;

5. Korespondencja pomiędzy odrzuconym oferentem. Fundacją Stałego Rozwoju, a GPS.
w Gliwicach dot. przekazania uzasadnienia wyboru oferty (pismo Fundacji Stałego Rozwoju
2 01.09.2020 r.; odpowiedż: 08.09.2020 r.);

18- Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego nr 208120111—22.2018.C—RU:2288!20
pod tytułem Edukacja finansowa zaw-arta 11.09.2020 r. pomiędzy Miastem Gliwice”,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta. w imieniu ktorego działa Pani Brygida Jankowicka
(Dyrektor OPS) — na podstawie pełnomocnictwa nr 2019ł7556łCłP'M z 19.02.2019 r..,
a Fundacja Rozwoju Świętochłowic. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu.
Pana Damiana Hamerlę, na kwotę 14 000.00 zł (w tym: dotacja 40.500.130 zł; wkład osobom
- 3 500,00 zł), na okres do 30.11.2020 r.

Weryłikacja dokumentacji nie Wykazała uchybień! nieprawidłowości.

?. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz
udokumentowania rozeznania rynku:

Z danych przedstawionych w LSI wynika. iż Realizator w okresie kontroli nie przeprowadził
zasady konkurencyjności. W związku z powyższym, próbą objęto procedure rozeznania rynku
dot. zakupu usługi rzecznika osoby zadłu-żonejłintermediacje (ID LSI: 50605).
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (WYDD22) Zamawiający (Realizator) zaplanował
przeprowadzenie ww. usługi w wymiarze 420 godz. dla 20 uczestników projektu.
W celu wyeliminowania ryzyka. sumowania'zamowień w zakresie usług prawnych (rzecznik osoby”
zadłużonej) Zespół kontrolujący zweryfikował plany postępowań o udzielenie. zamowień
Realizatora na rok 2019 i 2020 (dostępne na stronie Realizatora) oraz przeprowadzone.
”postępowania opublikowane na stronie Realizatora w w. okresie.
Mając powyższe na uwadze. Zespoł kontrolujący może potwierdzić, że zakup usługi rzecznika
osoby zadłużonej w ramach niniejszego projektu przeprowadzono w poprawnej procedurze-..
Beneficjent w celu udokumentowania przeprowadzonego rozeznania rynku przedłożył
następujące dokumenty:
1. Szacowanie wartości zamówienia z 18.05.2020 r. na kwotę 40 975,20 zł netto;
2. Dokument pn. Ustałanie wartości zamówienia z 18.05.2020 r. na kwotę 50 400.002ł brutto'ł;
.3-. Wydruki cenników ze stron internetowych ”potencjalnych wykonawców w pokrewnym zakrese-

-—- wszystkie z 18.05.2020 r.;

”” ””ku'memaii ”i” ”Ewa”-3 ”idei-Gi za?-”fitnesie? Zam-aniaw nawetnie sie ”na stawek scanner—łych.
”mamy”” We ””***”-sk” O -80"nansowsnis' nf WND—-RF$L....B.9;.02.01-24—ąozs„sna-oos _- obowrazqącyrn ”w aniu
”szacowania. wartości (maj 2020 r.).

10
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4. ”Dokument pn.. Podstawowe dane do postępowania w celu wszczęcia- procedury zamówienia
do 30 ooo euro z 25.05.2020 r. na kwotę 50 490,00 zł brutto; '

5. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami z dnia 02.06.2020 -r. (nr sprawy: ZP...321.1B.2020) —
upublicznione na  stronie Realizatora:

6.- Zaproszenie do skład-ania ofert” dot. przedmiotowej usługi wystosowano do TB.-adresatów —
przekazane elektronicznie w dniu 02.06.2020 r.;

?. Oferty 4 wykonawców:
a.) Kancelaria Adwokacka Adwokat. Tomasz Dąbrowski na kwotę 24 796,80 zł brutto;
.b) JPM Adwokaci Janeon Pulda Meller Sp. P. na kwotę. 50110,20 zł brutto. Załączona

rownież korespondencję Zamawiającego z oferentem w zakresie” uszczegółowienia”
podanej ceny (wskazano stawkę godzinową zamiast łącznej);

c) Kancelaria Adwokacka „LIBRA” Małgorzata Parjaszewska na kwotę” 31 500.003 brutto.;
d) Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Włodarz—Nowak'wraz z Kancelarią AdWokaoką-

Adwokat Joanna lWicwek-łf'utruzik na kwotę 42 000,00. zł brutto;
3. Informacje z otwarcia ofert;

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejezej oferty z 16.06.2020 r. — oferta Kancelarii
Adwokackiej Adwokata Tomasza Dąbrowskiego - upublicznione również na stronie-:-
Realizatora;

10. Umowa nr ZP.3„22.?1.2020 zawarta 23.06.2020 r. pomiędzy Miastem Gliwice...
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktorego działa Pani Brygida
Jankowska (Dyrektor OPS) — na podstawie pełnomocnictwa nr 201'917550iCiPM
z 19.02.2019 r., a Panem Tomaszem Dąbrowskim. adwokatem.. prowadzącym Kancelaria
Adwokacka pod własn-ym nazwjekiem na. kwotę 24 796,80 zł- brutto; umowa zawarta
do 31.12.2020 r.

Werylikacja dokumentow. wykaz-ała uchybienie, wekazane' w :cz. XII niniejszej lnfonnaqi
pokontrolnej.

SD

8. Poprawność udziel-ania pomocy publicznej,. w tym pomocy” de minimis.,_ pomocy-
w rzutach wyłączeń blokowych:
W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej i-pomocy de ”minimis,.

„9. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych:
Ze? względu ”na zdalny charakter kontroli. Zespoł kontrolujący nie mia możliwości zwe'ryńkoWania
oznaczenia siedziby Beneficjenta i miejsc realizacji projektu. Działania promowiac-informacyjne
podjęte przez Realizatora w ramach realizacji projektu pn. „Usługi społeczne. na  start l l ”
zwerytik'owano na podstawie dokumentacji fotograńcznej zamieezczonej w LSI. tj. zdjęć ulotek.-,
plakatów informacyjno — promocyjnych jak rowniez oznaczeń biura projektu i pozostałych
pomieszczeń w ktorych realizowane są formy wsparcia. informacje o projekcie zostały również
zamieszczona na stronie internetowej OPS Gliwice w zakładce w

. oraz w mediach
spoiecznościowych. Dokumentacja projektowa oznaczona zostala- poprawnymi logotypami.
Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graliCzne RPO WSL i UE.
Zespół kontrolujący stwierdził prawidłowość” realizacji projektu w badanym obszarze”.

"I".!
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XII. Wyniki kontroli.
Po weryfikacji przedłożona] przez Beneficjenta dokumentacji ”zespoł kontroldjąoy sMierdził
uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym.
'w cz. )( niniejszej Informacji):
3 Kwalifikowalność uczestników projektu., poprawność przetwarzania ich danych.

osobowych oraz prawidłowość realizowanych form wsparcia w ramach projektu:
Nieprawidłowości kluczowe: brak.
Nieprawidłowości istotne: brak-

Pozostałe uchybienia:
-1.. W module... PEFS błędnie wprowadzono datę, urodzenia ...,

tj. Z dokumentacji uczestnika wynika data
Zalecenie pokontrolne:
”Zobowiązuje sie Beneficjenta do. korekty danych w module PEFS; zgodnie z” treścią uchybienia-.

2. Podczas wywiadu telefonicznego w dniu 14.01.2020 r. uczestnicy” projektu nie wskazali
nazwy funduszu, z ktorego współtinansowany jest projekt. Nie-mniej, posiadali wiedze-,
że projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Zalacenie pokontrolne:
IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjentado zintensyńkowania działań informujących uczestnikow-
- podczas realizowanych form wsparci-'a -— na temat-realizacji projektu ze ”środków Ęgromiskiego
Funduszu Społecznego.
.W celu wykonania przedmiotowego zalecenia,. prosize .o przedłożenie informacji na temat-
podjętych przez Beneficjenta działań w w. zakresie iiiub ewentualnego tenninu ieh wdrożenia
wraz z informacją .o formie!-sposobie planowanych działań wtym zakresie.

7-. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania” zasady konkurencji?””? P"?!
udokumentowania rozsz-nania rynku-:

Nieprawidłowości kluczowe: brak
Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:
Zgodnie z zapisami 5.2? umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- RPBL. 09. 02. 01—24—0256l19-
00 zawartej 28. 03. 2019 i' zamówienia dokonane na podstawie rozeznania rynku nie mogą być
udzielana podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo iiiub kapitałowo. W celu spełnienia
w. wymogu Beneficjent zobligowany jest do przedstawienia ośyńadczenia o braku
przedmiotowych powiązań z wykonawcą, ktoremu udzielono zamóWienia. W załączonej
dokumentacji brak oświadczenia Beneficjenta, niemniej każdy 2 wykonawców składających” ofertę
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, złożył wymagane oświadczenie, w tym wybrany
wykonawca.
Mając powyższe na uwadze. IZ RPO WSL może przyjąć, iż między Beneficjentem a wykonawcą
brak niedozwolonych powiązań. niemniej brak. oświadczenia złożonego pzez Beneficjenta
stanowi uchybienie zapisem zawartej umowy o doti'naii'soWanie projektu..
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Rekomendacje:
lZ RPO WSL zaleca Beneficjentem podczas dokona/”Wania kolejnych zakupów w procedurze
rozeznania rynku, do dokumentowania poprawności prowadzonej. procedur-y zgodnie;
z wymogami IZ RPO WSL okresionymi w zawartej umowie o doti nansowania-projektu.

XIII. Ocena według kryteriów:
Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczegolnych obszarów dokonał oceny realizacji 'dizjałań
w ramach projektu na poziomie: Kategoria nr 1,
gdzie:
Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany praWidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie.
usorawnienia;
Kategoria nr '2 -— projekt jest realizowany co do zasady w sposob poprawny-, ale wystepują
uchybienia i potrzebne są usprawnienia;
Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób czesciowo poprawny. występują istotne:
uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalińkowalnymi), potrzebne ”są usprawnienia lub
wdrożenie planu naprawczego,
Kategoria nr 4 — projekt jest ”realizowany nieprawidłowo, występują. liczne, kluczowe-
uchybienia/niepraw'idłowości, potrzebne jest niezwłoczne Wdrożenie planu napraWczeigo;

Pouczenie:
w przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej wtarminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przedmiotowego dokumentu nałoży przekazać. do jednostki” kontrolującej” pismo o przyjęciu
i akceptaq'i wyników kontroli wraz z inforinacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub
Wykorzystania rekomendacji.
Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników
kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania Informacji pokontrolne] przesyła dojedńostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia
i ewfentualną dokumentacje w sprawie.
Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas. oznaczony.
na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
W przypadku przekroczenia przez jednostkę. kontroloWaną tenninu na zgłoszenie uwag do informacji
pokontrolne] jednostka. kontrolująca może odmowic ich rozpatrzenia.
Zastrzeżenia mogą zostać w każdym cza-sie wycofane. Zastrzeżenia. które zostały wycofane-
pozostawia się bez rozpatrzenia. '
Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolna.
”zawierającą skorygowano ustalenia kontroli lub pisemne: stanowisko wobec. zgłoszonych zastrzeżeń
wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest
przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni” od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzic dodatkowe
czynnosci kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjasnien
na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyzszego terminu. Od ostatecznej informacji
pokontrolne] nie przysługuje możliwośc złoZenia zastrzeżeń.
Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w lnforrnacji pokontrolne] w każdym
czasie., z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informacje c.zaltresie
sprostowania przekaZuje się bez zbędnej zwłoki. podmiotowi kontrolowanemu.
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" Sporządził:

1. Aleksandra Ówikiiń'ska— kiaaWnik—Zospdłu kontrolująoego.
2. Dorota Gala,
3. Marcin Celka.

Zaakooptował: zatwierdził:
Dane osoby dokonującej mnnoś'ci oraz data Dane osoby dokonującej czynności Oraz data
są mględnione w historii obiegu ddkumEntlJ są Mględnione w historii obiEQU dokumentu
w SOD SEKAP w SOD SEKAP

114


