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Nazwa zalQcznika

Obja5nienie kod6w pokontrolnych stosowanych w informacji pokontrolnej
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Podstawa pnwnat
Kontrola przeprowadzona na podstawle att 24 ustawy z dnia 3 kwietnla 2009 r. o wspieraniu

72 poz. 619, z pdln, zm) omz w tryble okreilonym w RozporzAdzenia Ministra Rolnlctwa i
ins&ucJQ zarz4dzajqce kontroll w odnlesleniu do insfiucii poiredniczEcych oraz operacii
nadbze2nych obszarcw rybackich 2007-2013"(D2, U,2013 poz. 488).

Poueenie:
Zgodniez$17Ust.2,3|8rozporz4dzeniaMtn|straRolnictwaiRozWojUWsizdnia4Wrzeinia2009|'wspraWie5zczegdlowegosposobupzeprWadzaniaprzezin5WCjQ
&niestenti do tnsricji pogrednicz7cych orz operacJi realizowanyci w ranacn programu eracylnego,,Zniwnowa2ony rozwdj sektora rboldwstwa i nadbrze2nych

2013TD2. LJ, Nr 147 po2,1191 z poz, zn), Podniot kontrolowany ma mo2liwoii:
- pzekazania jednostce kontroluJacej podpisanej lnfomacli pokontrolnej w termlnle 14 dni od dnla iej otrzymania,
- zgloszenia ia pllnte zastrze2ii io ustaleri iawartych w informacjt pokontrolnej. Zgloszenia nate2y dokonai przed podpisaniem informacji pokontrolnei

-ilany 
przygotowuh pisemne uzasadnlenie odmowy podpisania infornacJt

Termln 7 dni na przeslanle uzasadnienla odmowy podplsania informacji
pokontrolnej i ptzekazanie tego uzasadnienla wraz zjednyn egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej odnosi sie do sytuacji w ktdrq podniot kontrolo
o tEymal in formacjQ poko n trolna,

DATA ROZPOCZECIA I
ZAKONCZENIA KONTROLI NA
MIFICCI I

a4 eZ a/,(-1
data i oodzina zakortaenia kon mieiscu

PRZERWYW WYKONYWANIU
KONTROLI NA MIEJSCU

okrcsv Dzeru w wvkonvwaniu kontroli na mieiscu

DATA I MIEJSCE SPORZTDZENIA
INFORMAC'I POKONTROLNE]

OrI - oZ 2D,6 &:z/4

INSPEKTORZY TERENOWI Imie

flrcrda,<S
.Nazwisko

PODMIOT KONTROLOWANY

_ .\--

t:

.0b. lel6n.t;; .um
Ul

Informacje uzyskane w toku konL

/ podlegaj4 ochronie na podstawie
liAce dane osobowe w rozumlenlu przepisciw fuy z dnla 29
tej ustawy (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zn,)
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Znak sprawy: BKM 1 1-61722-OR1 100020/10 K-OL/3.3/24s

LISTA KONTROLNA
DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

PROGRAM OPERACY'NY,,ZR6WNOWA2ONY ROZW6J
RYBOL6WSTWA I NADBRZEzNYCH OBSZAR6W RYBACKICH 2OO7-2OL3'

Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyladunku

Ocena zgodnoSci ze
stanem faktycznym

WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

Zgodno6i lokalizacji operacji,

Woj, Pomorskie,
powiat M.
Gdynia, gm.M.
Gdynia, Gdynia
nr obrqbu OOO2,
nr arkusza 42,
dz, ewid. L49/31

Dokumentacja Projektowo -

Budowa dalby

Instalacja wyciqgarek

Budowo drogi dojazdowej do

Nadzory (inwestorski, autorski,

Ogloszenie prasowe w gazecie

Opracowanie projektu,
wykonanie i monta2 tablicy

Rozpoczqcie i zakoriczenie realizacji
operacji zgodnie z terminem zawartym
w umowre,

0512010-06/zoLs
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Zgodno!;i zrealizowanej oPeracji
z dokumentami Potwierdzaj4cYmi

Z9odno66 poniesionYch wYdatk6w
z ewidencj4 ksiqgowq oPeracji.

Beneficjent zgodnie z art. 59 lit' d

rozporzqdzenia Rady (WE) Nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r, w sPrawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (

Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str' 1 z
p62n. zm.) prowadzi wYodrqbnion4
ewidencjQ ksiqgow4 (odrqbny system
ksiqgowy albo odpowiedni kod

Zamontowanie oraz uruchomienie
nabytych maszynf urzqdzeri,
infrastruktury technicznej w tym

Niefinansowanie realizacji operacji
z udzialem innych Srodk6w publicznych.

WERYFIKACJI ZOBOWIAZA( BENEFICJENTA

Beneficjent nie zaprzestat prowadzenia
dzialalno6ci oraz nie przeni6sl jej

Zgodnoii przeznaczenia nabytego
gruntu, budynku/budowli, sPrzetu

Nieprzeniesienie prawa wlasnoSci lub
posiadania d6br nabytych w ramach
realizacji operacji oraz niezmieniony

Przeprowadzono promocjq projektu,
zgodnie z Rozporzqdzeniem (WE) nr
498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.
ustanawiajacym szczeg6lowe zasady
wykonania rozporzqdzenia Rady (WE) nr
|198/2006 w sprawie Europejskiego
Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120
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3.5 Zalqcznik do informacji pokontrolnej.

P-3t254

KONTROLA NA ETAPIE WERYFIKACJI WNIOSKU O PI,ATNOSC

Program Operacyjny ,,ZrSwnowaizony rozll6j sektora ryboliwstwa i nadbrzeinych obszar6w

rybackich 2007-2013"

OS priorytetowa 3

Srodek 3.3

Znak sprawy: ORl 1-6 1722-OR1100020/10

kontroli
Dane dotyczqce realizacji operacji przez beneficjenta wymagaj4ce potwierdzema w trakcie

wm

LP Elementy kontroli'

Ocena
zgodnoSci2

1 Czy Beneficjent zreahzowal operacjq zgodnie z umowq o dofinansowanie.

TTrvaoi ?dn zofrozzr(//o PanoyJu
/

2

.l

TIwaqi

' NaleZy wpisac pytanie rv formie zamknigtej, dotycz4ce elementu
zal4cznika w tabeli ,,Zal4czniki", na podstawie kt6rego dany element
zal4czeniem jej
= Nale2y zaznaczyi,,X" wybran4 odpowiedZ

KP-6tl:254-ARiMR/S/z
Wersja zatwierdzona: 5

wniosku bgdqcego przedmiotem kontroli wraz z lvymienieniem
ma byi zrveryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i



UWAGI3:.]

Data i podpis os6b przeprowadzajqcvch kontrolq

,/-Asoba przeprowadzajqca kontrolS, wymienia inne nieprawidlowoSci o ile zostaly wykryte rv trakcie przeprowadzania kontroli na miejscu.

^3: '

Strona 2 z 2
KP-611-254-ARiMR/5iz
Wersja zatwierdzona: 5



zAi.AczNrK NR 1

W dniu 01.-02-2016 na stronie ekw,ms.gov,pl sprawdzono KW 00010831/5 w celu ustalenia

wfasnoici dziafek ewidencyjnych o nr 76/2; M9/3; t75 i t74.W w/w ksiqdze wieczystej widnieje

tylko dziafka o nr 7612. Bene cjent na dziefi kontroli nie wskazai innej ksiqgi wieczystej

potwierdzajqcej wlasno5i dzialek ewidencyjnych o nr 7a9B; t75 i 174, ( zastosowano kod PO1)

Zastosowano kod GR 5 i PO 2 ze wzglqdu na rozbie2noSci miqdzy parametrami ilo5ciowymiw

kosztorysie ofertowym a pomiarami powykonawczymi oraz pomiarami wykonanymi przez

inspektor6w ARiMR.

lnformacja pokontrolna nr PO 3.3/ORttl}z8/t5 nie zostafa podpisana bezpoSrednio po

zakodczeniu kontrolize wzglqdu na pro6bq ustnq Bene cjenta o czas potrzebny na przeanalizowanie

informacji pokontrolnej. Bene cjent zostal poinformowany o niepozostawieniu informacji

pokontrolnej iprzeslaniu drogq pocztowq (dw6ch egzemplarzy ),, raportu" do podpisu oraz

przyslugujqcych mu prawach.

wERyFIKACJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO (DATA PRZYJECTA 17-tt-201.41(FTRMA BUDOWLANO-

DROGOWA MTM SA)

Ze wzglqdu na proces postqpowania przetargowego (gdzie sporzqdzono dokumentacjq projektowq

oraz kosztorys inwestorski )wery kacja element6w mierzalnych przebudowy drogi wykonano na podstawie

kosztorysu ofertowego zto2onego wraz dokumentacjq przez rmq MTM S.A,, ktdra wygrala przetarg.

Wykonano fotogra e dokumentacji powykonawczej, Parametry ilo5ciowe zawarte w kosztorysie ofertowym

162niq siq od parametrdw ilodciowych zawartych w pomiarach powykonawczych.

Pomiary wykonano taSmq mierni czE or az k6tkiem pomiarowym.

Pomierzonocatkowitqdtugo6imodernizowanej drogi :397m(wtym: 230mdrogi zkostki it67m
drogiz ptyt IOMB),

WartoSci pomiaru powykonawczego zawarto w uwagach w niniejszym zalqczniku ( dokumentacja

powykonawcza nie zostaia dotqczona do WoP, Umowy (aneks6w) o do nansowanie.

BRANZA BUDOWLANA

Pozycje od 1d.1 do 27d.4,4 - brak mo2liwo5ci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie,

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 28d.4.4 - kosztorys: !320 m2; kontrola: pomierzono !304,3t m2 (PATRZ UWAGI PONIZEJ)

Pozycja 29d.4.4 - kosztorys: 278 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIZEJ

Pozycja 30d,4,4 - kosztorys: 320 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIZEJ

Pozycje od 31d,4,5 do 34d,4.5 - brak mo2liwo5ci wery kacji parametrdw zawartych w kosztorysie,

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 35d,4,5 - kosztorys: 464m2; kontrola: 441,96 m2 (PATRZ UWAGI PONIZEJ)

spraw0zono

Pozycja 36d.4,5 - kosztorys: 428 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIZEJ



pozycje 37d.4.6 i 38d.4.6 - brak mo2liwoSci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglEdowe

Pozycja 39d.4.6 - kosztorys: 778 m2; kontrola:

Pozycja 40d.4.6 - kosztorys: 45 m2; kontrola:

AD, DO pOZyCJt 39d,4,6 i 40d.4.6 - POMTERZONO CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ IACZNIE : 784,03 m2

(PATRZ UWAGr PONTZEJ)

Pozycja 4td.4.6- kosztorys: 290 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIZEJ

pozycje 42d.4.6 i 44d.4.7 - brak mo2liwoici wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 45d.4.7 - kosztorys: 108 m2; kontrola: 123,t6 m2 (PATRZ UWAGI PONIZEJ)

Pozycja 46d.4.7 - kosztorys: 46 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIZEJ

pozycje 4id.4.8 i 48d.4.8 - brak mo2liwo6ci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 4gd.4.8- kosztorys: 20 m2; kontrola: 1.5,20 m2 (PLYTKI CHODNIKOWE Z FAKTURA DLA NIEWIDOMYCH)

pozycje 50d.4.9 i 51d.4.9 - brak mo2liwoSci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 52d.4.-g - kosztorys: 344 m2; kontrola: 320,59 m2 (PATRZ UWAGI PONIZEJ)

Pozycja 53d,4.9 - kosztorys: 150 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIZEJ

pozycje 54d.4,10 - brak mo2liwo6ci wery kacji parametrdw zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie

oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 55d.4.10 - ze wzglqdu na brak jednoznacznych granic oraz nieregularny ksztalt nawierzchni z IOMB

brak mo2liwodci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie

dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 56d.4,10 - kosztorys: 280 m2; kontrola: nie stwierdzono t

Pozycja 57d,4.10 - kosztorys: kpl.1; kontrola: kpl.1

Pozyqa 58d.5,1 - brak mo2liwoSci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz

na podstawie dokumentacji ,

Pozycja 59d.5.2 - brak mo2liwodci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz

na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 60d,5.2 - kosztorys: 24 szt.; kontrola: 24 szt. (policzono wszystkie stupki w obrqbie modernizowanej

drogi)

Pozycja 6td.5,2 - kosztorys: 34 szt.; kontrola: 43 szt. (policzono wszystkie znaki w obrqbie modernizowanej

drogi)

KOSZTORYS OFERTOWY - KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA

.r\r'

Ci'i;1;lll



Pozycje 1d,1.1 do !3d.!.2 - brak mo2liwoici wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

Pozycja t4d.t.2 - kosztorys: 17 stud.; kontrola: 17 stud,

Pozycja !5d.t,2 - kosztorys: 1 stud,.; kontrola; 1 stud,

Pozycja !6d,!.2 - kosztorys: 10 szt..; kontrola: L0 szt.

Pozycja !7d.t,2 - kosztorys: 1 stud,,; kontrola: 1 stud.

Pozycja t8d.!,2 - kosztorys: 16 szt,; kontrola: 17 szt,

Pozycja !9d.t.2 - brak mo2liwo6ci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz

na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycje 2Od.LZ do 25d.2 - brak mo2liwoici wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

KOSZTORYS OFERTOWY _ WODOCIAG

Pozycje 1d.1 do lrgd,2 - brak mo2liwo6ci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

Pozycja 20d.2 - kosztorys: kpl,3; kontrola: kpl,1

Pozycja 2td.2 - kosztorys: kpl.1; kontrola: kpl.3

Pozycje 22d.2 do 37d.2 - brak mo2liwodci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

KOSZTORYS OFERTOWY - OSWIETLENIE ULICZNE

pozycje od 1d,1.1 do 10d,1.2 - brak mo2liwo6ci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

Pozycja tld,t,2 - kosztorys: 9 szt,; kontrola: 9 szt.

Pozycja tzd.!.2 - kosztorys: 9 szt.; kontrola: 9 szt,

Pozyqa 13d.1.2 - kosztorys: 9 szt,; kontrola:9 szt,

Pozycja !4d.t.2- kosztorys: 1 szt.; kontrola: L szt.

Pozycje od 15d.1,2 do 19d,1,3 - brak mo2liwo5ci wery

wizualnie oraz na podstawie dokumentacii

Pozycja 20d.1.3 - kosztorys: szt.1; kontrola: szt. 1

Pozycja 2!d.L.3 - kosztorys: szt,1; kontrola: szt,1

Pozycje od 22d.t.3 do 27d,1,3 - brak mo2liwo5ci wery

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

SPEKOSZTORYS OFERTOWY _ ROBOTY TELETECHNICZNE



pozycje od 1.1 do 4.2 - brak mo2liwoici wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

KOSZTORYS OFERTOWY - ZIELEN

pozycje od 1d.1 do 4d.2 - brak mo2liwo6ci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono

wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

Pozycja 5d,3 - koszto rys: !47,46 m2; kontrola :208,43 m2 ( PATRZ UWAGI PONIZEJ )

pozycja od 6d,3 - brak mo2liwodci wery kacji parametr6w zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz

na podstawie dokumentacji; wykonano fotogra e poglqdowe

UWAGI:

POMIERZONO:

- CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ =784,O3 m2

- JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ = L304,3L m2

- WJAZDY Z KOSTKI Z KOSTKI BETONOWEJ = t23,L6 m2

- ZIELEN (TRAWNIKI) = 208,43 m2

- SctrzrR RowERowA ( NAWTERZCHNTA BlruMtczNA) = 44t,96 m2

- MIEJSCA POSTOJOWE ( Z KOSTKI BETONOWEJ ) = 32O,59 mz

POMIERZONO KRAWEZNIKI ( RAZEM | = L459,76 m2

W TYM:

-OBRZEZA = 299,10 m

- KRAWEZNIKI (12cm i 15 cm) = 67L,46 m

- KRAWEZNIKI (20 cm) = 489,20 m

POMIAR POWYKONAWCZY:

-793 m2

-1329 m2

- 107 m2

-210 m2

- 452m2

- 330 m2

POMIAR POWYKONAWCZY:

-306m

-7t2m

-473m
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K-Pol0l1245
Tabela nr 1 (oG6LNE KODY POKONTROLNE)

Tabela nr 2 (KODY SZCZEGOLOWE)

KOD Opis kodu

GRl Nie stwierdzono nieprawidlowoSci w wyniku kontroli

GR2 Benefi cjent uniemozliwil przeprowadzenie kontroli.

GR3 Operacja nie zostala zlokalizowana i skontrolowana.

GR5 Wystqpity szczeg6lowe kody pokontrolne,

GRl1 Nie podjqto pr6by przeprowadzenia kontroli z powod6w niezalelnych od beneficjenta,

GRl2
Podjgto pr6bg przeprowadzenia kontroli, lecz nie
niezalehnych od beneficjenta, np, z powodu
nadzwy czajnych oko liczn oSc i, np. lokalne po dtopienia,

zostala ona zrealizowana z powod6w
wystqpienia przypadk6w sity wyhszej,

OS
Snonu
K

DZIA
I,ANI
E

OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO
PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU

KOD
POKONTR
OLNY

01 II ztJ
Beneficjent zaprzestal prowadzenia dzialalnoSci lub przeni6sl jej
mieisce. P08

01 ll zt3 Nieosiagniecie lub niezachowanie celu operacii zgodnie z umow4, Pt2

01 ll 213

Przekwalifikowanie statku rybackiego na dzialalnoic
dochodow4/niedochodowq nie zwiqzanqz rybol6wstwem nast4pilo
dtuzejniz w ci4gu 6 miesigcy od dnia, w kt6rym decyzjaoprzyznaniu
Domocv stata sie ostateczna. P20

0l tl 2i3
Nast4pilo przeniesienie przez beneficjenta wlasnoSci
przekwalifikowanego statku na dziefi. przeprowadzenia kontroli, P2l

0 2i3 Stwierdzono inne uchybienia - kontrolana zlecenre. PKA

0 2i3 Stwierdzono inne uchybienia - kontrola z trypowanta. PKM

0 a
J 00 NiezeodnoSC zakresu rzeczow o -finansowe go operaci i P02

01 IJ 00
Rozpoczgcie i zakohczenie realizacji operacji niezgodnie z terminem
zawartvm wumowie. P03

01 1a
IJ 00

Niezgo dn o Si zr ealizow anej operacj i z dokumentami potwierdzaj qcymi

noniesione wvdatki. P04

01 IJ 00 NiezeodnoSC poniesionych wydatk6w z ewidenci4 ksipgowa operacii. P05

01 1a
IJ 00

Beneficjent zgodnie z at1'.. 59 lit. d rozporzqdzenia Rady (WE) Nr
119812006 z dnia 27 lipca 2006 r. nie prowadzi wyodrgbnionej
ewidencii ksiesowei. P06

01 IJ 00

Finansowanie realizacji operacji z udzialem innych Srodk6w

oublicznvch. P07

01 13 00

Beneficjent zaprzestal prowadzenia dzialalnod.ci lub przeni6sl jej
mieisce, P08

0l t3 00
Niezgodno$C przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli,
snrzetu (maszvnv). urzadzenia z proiektem, P09

01 13 00
Przeniesienie prawa wlasno6ci lub nieposiadanie d6br nabytych w
ramach rc alizacii operaci i. P10

01 l3 00

Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem
(WE) nr 49812007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiaj4cym
szczegdlowe zasady wykonania rozporzqdzenia Rady (WE) nr
119812006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz.
UELl20 210,05,2007. str, l), P11

KP-61 1-245-ARiMR/7.3/z
Wersja zatwierdzona: 7
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E

OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO
PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU

KOD
POKONTR
OLNY

03 31 00

Na materialach szkoleniowych/konferencyjnych widnieje informacja o

wkladzie finansowym Wsp6lnoty Europejskiej w ftnansowanie

operacji objgtej umow4 o dofinansowanie. P86

03 JI 00

Zgodnoilt, liczby os6b uczestnicz4cych w szkoleniu/konferencji z

zaloheniami w szcze g6lowym harmono gramie. P87

03 31 00

Zgodnoil formy i metody szkolenia/konferencji ze szczeg6lowym

harmonogramem (uZyte Srodki dydakty czne). P88

T'J 31 00 S twierdzono inne uchybienia - kontrol a na zlecenrc. PKA

03 JI 00 Stwierdzono inne uchybienia - kontrola z tpowan:a. PKM

UJ 00 NiezeodnoSd lokalizacii operac.i i P01

03 JZ 00 NiezgodnoSd zakresu rzeczowo-finansowego opgr4qj! P02

03 00
RozpoczEcie i zakonczenie realizacji operacji niezgodnie z terminem

zawartvm w umowie. P03

03 3Z 00

Niezgo dno S 6 n ealizow anej op eracj i z dokumentami potwierdzaj 4cymi
poniesione wydatki. P04

03 00 NiezsodnoSi ooniesionvch wvdatk6w z ewidenci4 ksipgow4 operacj i. P05

UJ JZ 00

Beneficjent zgodnie z afi. 59 lit. d rozporzqdzenia Rady (WE) Nr
119812006 z dnia 27 lipca 2006 t. nie prowadzi wyodrpbnionej

ewidencii ksiesowei. P06

03 )z 00
Finansowanie realizacji operacji z :udzialem innych Srodk6w

oublicznvch. P07

UJ JZ 00

Beneficjent zaprzestaL prowadzenia dzialalno6ci lub przeni6sl jej

mieisce, P08

03 32 00
NiezgodnoSi przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli,
sDrzetu (maszvnv). wzadzenia z proiektem. P09

UJ 00

Przeniesienie prawa wlasnoSci lub nieposiadanie d6br nabytych w
ramach realizacii operac.i i. P10

03 00

Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem
(WE) nr 49812007 z dnia 26 marca 2007 t' ustanawiaj4cym

szczegolowe zasady wykonania rozporzqdzenia Rady (WE) nl
1193/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz,
UE L 120 z 10,05.2007, str. l). P11

03 JZ 00 Nieosi4gnigcie lub niezachowanie celu operacji zgodnie z umow4. Pt2

03 JZ 00

N iezamonto w anie or az nieuruchomienie nabytych maszyn, urzqdzer1

infr astruktury techniczne i, w tym wypo s aLenia. P13

03 32 00
Operacja nie przewiduje naukowego\monitoringu stanu zasob6w

orsanizm6 w w o dnych w w o d ach zw i4zany ch z r ealizaci q op erac,i i. P300

03 a^
JZ 00 Stwierdzono inne uchybienia - kontrol a na zlecente, PKA

I,,J JZ 00 Stwierdzono inne uchybienia - kontrola z typowama, PKM

UJ JJ 00 NiezeodnoSC lokalizacii operacii P01

03 JJ 00 Niezeb dno 6i zakresu r zeczow o -finansowego operaci i. P02

03 JJ 00

Rozpoczgcie i zakonczenie realizacji operacji niezgodnie z terminem
zawaftvm w umowle. P03

03 JJ 00
Niez g odno S 6 zr ealizow anej op eracj i z dokumentami potwierdzaj qcymi

ooniesione wvdatki. P04

03 JJ 00 Niezeodno6i poniesionych wydatk6w z ewidenci4 ksiqgow4 operacji. P05

03 )) 00

Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporzqdzenia Rady (WE) Nr
119812006 z dnia 27 lipca 2006 r. nie prowadzi wyodrqbnionej
ewidencii ksiesowei. P06

03 )J 00

Finansowanie realizacji operacji z udzialem innych Srodkdw

oublicznvch, P07

UJ JJ 00 Benefrcient zaorzestal prowadzenia dzialalnoSci lub przeni6sl iei P08

3,57
Strona8zll

KP-611-245-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzonat 7



os Snonn
K

DZIA
LANI
E

OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO
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mleJS89.

UJ JJ 00
NiezgodnoSd przeztaczenia nabytego gruntu, budynku,&udowli,
sprzetu (maszyny). urzadzenia z proiektem. P09

03 JJ 00

Przeniesienie prawa wlasno6ci lub nieposiadanie d6br nabyych w
ramach reahzacii operaci i. P10

03 JJ 00

Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem
(WE) nr 49812007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiaj4cym
szczegllowe zasady wykonania rozporzqdzenia Rady (WE) nr
119812006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz,
UEL 120 210.05,2007. str. 1), P11

03 JJ 00 Nieosi4gnigcie lub niezachowanie celu operacji zgodnie z umow4. Pt2

UJ J.J 00
Niezam ontow anie or az nieuruchomienie nabytych maszyn, ur zqdzef ,

infrastrukturry technicznei. w tym wyposa2enia. P13

03 JJ 00 Stwierdzono inne uchybienia - kontrola na zlecenie. PKA

UJ JJ 00 Stwierdzono inne uchybienia - kontrola z typowama. PKM

03 a^J+ 00 NiezgodnoS6 lokalizacj i operacj i. P01

UJ
a/
J.l 00 NiezeodnoSC zakresu r zeczow o - finans owego operaci i P02

UJ 34 00

Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem
(WE) nr 49812007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiaj4cym
szczeg6lowe zasady wykonania rozporzqdzenia Rady (\\E) Iu
119812006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz.
UE L 120 210,05,2007, str. 1), Pl1

UJ
.AJ+ 00

Nazwa szkolenia nie jest zgodna z umow4 o dofrnansowanie otaz z
aktualnym szczegolowym harmonogramem, P100

UJ 34 00

NiezgodnoSi terminu realizacji szkolenia z aktualnym szczeg6lowym
harmonogramem. P101

03 34 00

NiezgodnoSi zasad zakwaterowania i wyzywienia uczestnik6w
szkolenia/konferenci i z aktualnym szcze g6lowm harmono gramem. P102

a^J.+ 00

NiezgodnoSi nazwisk wykladowc6w z list4 wykladowc6w podan4 w
szczeg6lowy m harmon o gram i e, P103

03 .AJ..t 00
Materiaty szkoleniowe/konferencyjne nie s4 i/lub nie zostaly

udosteonione uczestnikom. P104

03 34 00

Na materialach szkoleniowych/konferencyjnych nie widnieje
informacja o wkladzie finansowym Wsp6lnoty Europejskiej w
finansowanie operacji objgtej umow4 o dofinansowanie. P105

03 34 00

Niezgodno66 liczby os6b tczestniczqclch w szkoleniu/konferencji z

zaloleniami w szcze g6lowym harmono gramie. P106

tJJ J+ 00

Niezgodno6d formy i metody szkolenia/konferencji ze szczeg6lowym
harmonogramem (uzyte Srodki dydakty czne). P107

UJ
.A)+ 00

Nazwa targ6w, promocji, wystawy nie jest zgodna z umow4 o

dofinansowanie oraz/lub z aktualnym szczeg6lowym
Harmonosramem. P200

03 J+ 00

NiezgodnoSC terminu realizacji operacji z akttalnym szczeg6lowym
harmonogramem. P201

03 34 00
Materialy promocyjne nie s4 i/lub nie zostaly udostqpnione

uczestnikom, P202

03 a/)+ 00

Na materialach promocyjnych nie widnieje informacja o wkladzie
fi nansowym Wsp6lnoty Europei skiei, P203

03 J+ 00

Wyposazenie techniczne, urzqdzenia audiowizualne i eksponaty

pogl4dowe nie s4 i/lub nie zostaly wykorzystane podczas realizacji
operacii, P204
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Wersja zatwierdzona;7


