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5. Termin kontroli:..14 września 2018 

6. Informacje po przeprowadzonej kontroli: 

6.1. pozytywny wynik kontroli 

- bez zastrzeżeń 

6.2. negatywny wynik kontroli 

- ze względu na wyszczególnione poniższe 
uchybienia lub nieprawidłowości 

 

6.3.

 

8. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla Urzędu m.st. Warszawy i 

Dyrektora placówki przyjmującej kontrolę. 

9. Pouczenie: Protokół sporządzany jest na miejscu kontroli. Jeżeli 
wynik kontroli jest pozytywny (pkt. 6.1. ) to protokół przekazywany 
jest Dyrektorowi placówki na miejscu, po kontroli. Jeżeli wynik 
kontroli jest negatywny (pkt. 6.2.) to protokół zostaje przesłany do 
Placówki w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli. W 
wyniku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości (pkt, 6.2,) 
zespół kontrolujący opisuje w protokole zalecenia pokontrolne (pkt. 
6.3.), zmierzające do usunięcia opisanych uwag. 

Dyrektor placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
protokołu usuwa lub pisemnie ustosunkowuje się do uchybienia lub 
nieprawidłowości wskazanych w punkcie 6.2. 

Zalecenia  pokontrolne: 

Data  sporządzenia  protokołu:  

ROZWOJU  



Osoby przeprowadzające kontrolę: Podpis upoważnionego 
przedstawicie
la szkoły: 

 

Projekt Argos-przeciwtizialanie wykluczeniu cyfrowemu 
dzieci i młodzieży w Warszawie' jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

 

INNOWACYJNA  usro UNIA EUROPE.;-su 

  STOŁECZNE EUROPEJSW FUNDUSZ 
GOSPODARKA WAREAWA ROZWOJU REGONALNEGO 

NARODOWA STRATEGIA  

PROTOKÓŁ 

OgólnokształcąceXIV  Liceum  



Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

ORAZ OPROGRAMOWANIA 

w ramach projektu 

 „Argos-przeciwdziaEanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” 

1 . Podstawa prawna kontroli: 

nr umowy o dofinansowanie projektu: POIG.08.03.OO-14-508/13-00 

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 728/2018 z dnia 8 maja 2018 

nr protokołu przekazania sprzętu: 

 

2. Zespół kontrolujący: 

• Katarzyna Syczewska upoważnienie nr 11/BE-WDN/Argos/2018 

3. Dane kontrolowanej Placówki: 

Nazwa Placówki 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 

Staszica 

- Dawna nazwa 

placówki 
Gimnazjum nr 13 im, Stanisława Staszica 

Adres Placówki ul. Nowowiejska 37a 

Imię i Nazwisko 

osoby 'mu" ce' 

kontrol 

SM on a  e.Q.lQq 

Data kontroli  

Podpis osöby 

u oważnione• 

 

 

  

4. Stan fi czn oraz działanie s rz tu: 

Stan fizyczny sprzętu 

PRAWIDŁOWY NIEPRAWIDŁOWY UWAGI: 

Działanie sprzętu 

PRAWIDŁOWE NIEPRAWIDŁOWE UWAGI: 

Oznakowanie sprzętu: 

a) numer seryjny, 

b) numer 

inwentarzowy, 

c) informacja o UE d 

znak raficzn w BIOS 

PRAWIDŁOWE NIEPRAWIDŁOWE UWAGI: 



Wykorzystanie sprzętu: 

a) oznakowanie sali 
logiem projektu, 

b) ogólnodostępność 

sprzętu 

PRAWIDŁOWE 

 

NIEPRAWIDŁOWE UWAGI: 

Projekt Argos-przeciwdziałanie "kluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość” 
 


