
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Sprawozdawczość 

  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób 

kształcących się i szkolących zawodowo” 
 
Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki  

 

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie 

Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez cale życie 
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Kontrola i sprawozdawczość 

W trakcie realizacji projektu 

 ad hoc – na prośbę FRSE 

 Wizyty monitorujące/Kontrole finansowe on-the-spot 
 

Raportowanie działań 

 Raporty końcowe – obowiązkowe dla wszystkich beneficjentów 
 

 Raporty uczestników – wypełniane indywidualnie po odbyciu wyjazdu 

SZCZEGÓŁOWE ZAPISY DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI DLA  
KAŻDEGO PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ W UMOWIE FINANSOWEJ 
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Raportowanie: 

•   System Mobility Tool – system Komisji 
Europejskiej odnośnie przygotowywania 
raportów  

                   

•   E-form – wspólny plik dla części opisowej i 
finansowej raportu końcowego 
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Raport cząstkowy 

CZEŚĆ OPISOWA 
• Podsumowanie stanu realizacji projektu (opis zakończonych, 
planowanych i trwających działań, ewentualne przeszkody, problemy) 
• Opis ewentualnych zmian z uzasadnieniem (uczestnicy, terminy etc.) 
•Informacje o uczestnikach 

 
CZĘŚĆ FINANSOWA 

• Informacje o partnerach 
• Informacja o uczestnikach 
• zestawienie dofinansowania (koszty poniesione, zobowiązania, 
planowane wydatki), lista dowodów księgowych(do pobrania ze strony 
programu) 



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji |www.frse.org.pl  

Raport końcowy 

 

 Warunek przekazania płatności końcowej 
 

 Maksymalny termin – 60 dni od daty zakończenia projektu (termin 
wskazany w umowie finansowej) 
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Raport końcowy 

  Plik E-form wersja papierowa i elektroniczna w systemie Mobility 
Tool (sprawozdanie merytoryczne, zestawienie kosztów 
poniesionych w poszczególnych kategoriach, informacje o 
uczestnikach i partnerach) 
 

  Załączniki tylko wersja papierowa (zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi FRSE) 
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Raport końcowy, część D.1 - streszczenie projektu: 

Zwięzły opis projektu (cele, rezultaty, korzyści – w odniesieniu 
do wniosku projektowego) 

Może zostać użyte przez FRSE lub inne instytucje – ważna 
jakość tekstu 

Prosimy nie kopiować streszczenia z 
formularza wniosku projektowego !!! 
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Raport końcowy, część D.2 – rezultaty: 

Doskonalenie umiejętności uczestników (w tym: zawodowych, językowych, 
społecznych, interkulturowych, adaptacyjnych) 

Zagadnienia horyzontalne (jeśli dotyczy: integracja społeczna, szkolenia 
eksperckie, poznanie nowych technologii) 

Korzyści partnerów projektu (np. wzmocnienie instytucjonalne, podniesienie 
jakości szkoleń zawodowych) 

Oddziaływanie na poziomie regionu/sektora (w tym: promowanie 
współpracy z innymi instytucjami na poziomie lokalnym/regionalnym w 
obszarze projektu) 
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Raport końcowy, część F – wdrażanie projektu: 

rekrutacja (założenia, kryteria, komisja, wybrani uczestnicy) 

partnerstwo (dobór i role partnerów, zaangażowanie, negocjacje)  

administracja/logistyka (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie)  

przygotowanie pedagogiczne/językowe/kulturowe (program, przebieg) 

indywidualne ustalenia programu (zmiany/oczekiwania uczestników) 

zarządzanie projektem (konkretne informacje dotyczące programu i pobytu)   

nadzór merytoryczny/opieka nad uczestnikami (metody tutoringu i mentoringu) 

walidacja/certyfikacja/uznawanie umiejętności (certyfikaty, przydatność) 

upowszechnianie rezultatów (opis zrealizowanych działań, efekty materialne) 

problemy/trudności (rzetelny opis zaistniałych problemów) 

zapewnienie trwałości (ewaluacja, efekty długofalowe)  
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 Umowa dwustronna – przykładowy egzemplarz (dla każdej grupy) wraz 

z oświadczeniem o zawarciu umowy ze wszystkimi uczestnikami 
 Program stażu (integralna część umowy - kopia za zgodność z 
oryginałem) 
 Raporty indywidualne uczestników (kopia za zgodność z oryginałem) - 
przykładowy egzemplarz (dla każdej grupy) wraz z oświadczeniem, że wszyscy 
uczestnicy złożyli raporty w systemie Mobility Tool 
Certyfikaty uczestników (kopia za zgodność z oryginałem) - przykładowy 
egzemplarz (dla każdej grupy) wraz z oświadczeniem o wydaniu certyfikatów 
wszystkim uczestnikom 
 Certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ (Krajowe Centrum Europass) 
 Oświadczenie o kursie zastosowanym przez beneficjenta do przeliczenia 
kosztów rzeczywistych na EUR (wzór na stronie internetowej) 
 Produkty materialne 
 Materiały upowszechniające 

Raport końcowy - załączniki 

Uwaga na aktualizacje! Należy monitorować stronę internetową! 
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Załączniki - Certyfikaty 

Od organizacji przyjmującej: 

 przygotowane na papierze firmowym lub zawierające pieczęć instytucji 

 konieczny podpis osoby upoważnionej 

 dane uczestnika uczestnika/rzeczywiste daty wyjazdu/tytuł projektu 

 przydatne w karierze zawodowej 
 

Z Krajowego Centrum Europass: 

 zawierające pieczęć Beneficjenta, Partnera, Krajowego Centrum Europass 

 wniosek do Krajowego Centrum Europass 

 informacja z KC Europass dla FRSE o wystawieniu dokumentów (nie trzeba przesyłać 

wszystkich kopii) 

 procedura wystawiania rozpoczęta ze stosownym wyprzedzeniem  
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Załączniki -  Materiały upowszechniające 

artykuły prasowe 

wydruki strony internetowej (z podaniem adresu www) 

zdjęcia z pobytu oraz z działań upowszechniających m.in. seminaria, 

konferencje  

materiały instruktażowe, prezentacje 

filmy na płycie CD 

inne 

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW ≠ PROMOCJA PROJEKTU 
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Załączniki -  Inne 

produkt końcowy/efekt materialny (np. raport, publikacja) zgodny z 

wnioskiem projektowym 

dokumenty związane z wyborem uczestników 

listy obecności uczestników w zajęciach z przygotowania językowo-

kulturowo-pedagogicznego 

dzienniczki praktyk 

oświadczenie o polityce kursowej 

dodatkowe wyjaśnienia 
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OPIEKUN  

PROJEKTU 

     ROZLICZEŃ  

    FINANSOWYCH 

 PŁATNOŚĆ  

KOŃCOWA 

 BEFENICJENT 

PROCEDURA RAPORTOWANIA  
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NAJCZĘSTSZE WADY RAPORTÓW 
 

Niedotrzymanie terminu raportu (Art.IV.2 umowy finansowej – 
system nie przyjmuje raportów złożonych po terminie!) 

Brak wymaganych podpisów (podpis prawnego reprezentanta!) 
Niezgodność danych (wniosek/umowa/raport/certyfikaty) 
Brak odpowiedzi/lakoniczność 
Brak wymaganych załączników 
Nieuporządkowane dokumenty 
Chaotyczność informacji 
Niewłaściwe lub nieaktualne formularze 
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JAK NAPISAĆ DOBRY RAPORT? 

 

Rzetelne gromadzenie i opisywanie dokumentów 
Bieżąca ewaluacja działań 
Bieżący monitoring rezultatów 
Projekt nastawiony na rezultat/nie na wyjazd 
Realizacja działań zgodnie z planem (założenia we wniosku) 
Terminowość 
Bieżący monitoring wytycznych FRSE 
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Życzymy powodzenia w realizacji dofinansowanych 
projektów 

 


