KWIATOWY URZĄD PRAGY

"

ul. kapitulna 24

87-800 WŁOCŁAWEK
Protokół
z kontroli zewnętrznej bieżącej przeprowadzonej w dniu 30.09.2015 r. w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. ul. Rysia 3 we Włocławku.

Kontrolę przeprowadziły:
1.Violetta Korcz - posiadająca upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 371/2015,
2.Katarzyna Bogdańska - posiadająca upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 372/2015.

Zakres przedmiotowy kontroli:
Realizacja umowy Nr UmSTAZ/15/0805 zawartej w dniu 20.08.2015 r. o zorganizowanie stażu
dla bezrobotnych w okresie od 20.08.2015 r. do 31.01.2016 r.
Umowa została zawarta pomiędzy Starostą Włocławskim, z upoważnienia którego działa
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, a Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym Sp. z o.o. ul. Rysia 3 we Włocławku reprezentowanym przez Prezesa Zarządu
Andrzeja Stasiaka.

Zakres tematyczny kontroli:
.. 1. Bieżące prowadzenie listy obecności na stażu,
2.Przestrzeganie ustalonych w umowie dni, godzin oraz miejsca odbywania stażu,
3.Realizacja zadań zawartych w programie stażu,
4.Sprawowanie opieki nad przebiegiem stażu przez opiekuna,
5.Opinia stażysty o odbywanym stażu.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:
W dniu 30.09.2015 r. zespół kontrolujący rozpoczął czynności kontrolne w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. ul. Rysia 3 w miejscu odbywania stażu w punkcie
sprzedaży biletów ul. Bajończyka 7 we Włocławku. ZastanoV, odbywającą
staż na stanowisku pracownik obsługi klienta. Opiekunka stażu była nieobecna.
Ad-1. Brak listy obecności. Stażystka poinformowała kontrolujące, że lista została zabrana
przez kuriera.do głównej siedziby firmy w celu dostarczenia jej na początku października do
Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
Ad-2. Staż odbywany jest w dniach, godzinach i miejscu wskazanych w Umowie.
Ad-3. Stażysta realizuje zadania zawarte w programie stażu.
Ad-4. Opiekę nad przebiegiem stażu sprawuje osoba wskazana w Umowie. W związku
z nieobecnością opiekunki stażu w czasie przeprowadzanej kontroli wzywa się organizatora
stażu do przestrzegania obowiązku sprawowania należytej opieki nad stażystką.

Ad-5. Stażystka dobrze oceniła dotychczasowy przebieg stażu.
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano wpisując do książki ewidencji kontroli
pod poz. 233/2015.
Włocławek, dnia 01.10.2015 r.
Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:
L ^.r^i..,^ ^,_^__.

2.

ĄIOtrzymałem:
/data i podpis organizatora stażu/

Akceptuję:

Bożena Śtępniewska

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano:
1 x Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek,
1 x Referat ds. organizowania stażu w/m,
1 xa/a

