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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/14/109 – Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu 
w niektórych województwach 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Maciej Brzosko, inspektor kontroli państwowej – upoważnienie do kontroli nr 91409 

z dnia 30 maja 2014 r.                                                              (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo (dalej: „PUP” 
lub „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bożenna Bogusława Zakrzewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie1                       

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Urząd prawidłowo planował realizację form aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz środki 
na ich aktywizację, a także właściwie realizował wytypowane do kontroli formy aktywne2. 
Podejmowane przez Urząd w latach 2011-2014 (do 31 marca 2014 r.) działania na rzecz 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych nie zawsze przekładały się jednak na oczekiwane 
rezultaty w zakresie skuteczność i efektywności wybranych form aktywizacji, 
mimo prowadzonego rozpoznania rynku pracy w powiecie grajewskim i pełnego 
wykorzystania środków otrzymanych na formy aktywne3. 

Znaczną część bezrobotnych po ukończeniu udziału w jednej formie aktywizacji zawodowej 
kierowano do kolejnej (20,8% ogółu korzystających z poszczególnych form aktywizacji), 
mimo że nie przekładało się to na uzyskanie długookresowego zatrudnienia. Analiza 
przeprowadzona na próbie 62 osób bezrobotnych, które w okresie objętym kontrolą 
korzystały z analizowanych form aktywizacji zawodowej wykazała bowiem, że na dzień 
15 lipca 2014 r. aż 26 (41,9%) nadal było bezrobotnymi, 13 (21%) podjęło zatrudnienie 
subsydiowane4, a jedynie 13 osób zatrudnienie niesubsydiowane. Pozostałe zaś zostały 
wyrejestrowane z innych powodów niż podjęcie zatrudnienia. 

Efektywność zatrudnieniowa staży, wyliczona według metody przyjętej w powiatowych 
urzędach pracy, kształtowała się w latach 2011-2013 na poziomie odpowiednio 58%, 57% 
oraz 68%. Zaliczano do niej bowiem także bezrobotnych, którzy po zakończeniu udziału 
w stażu lub w szkoleniu w okresie trzech miesięcy podjęli zatrudnienie subsydiowane. 
Po odliczeniu tych osób faktyczna efektywność staży wyniosła odpowiednio 10,9%, 9,1% 
i 11,1%. 

                                                      
1 Powołana przez Starostę Grajewskiego z dniem 1 kwietnia 2000 r.  
2 Kontrolą objęto sześć form aktywizacji zawodowej bezrobotnych: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, 

dotacje na działalność gospodarczą oraz refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Dofinansowywane przez PUP. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie wybranych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
oraz środków na ich realizację 

1.1. Procedury pozyskiwania informacji od pracodawców i z innych źródeł na temat 
możliwych stanowisk zatrudnienia bezrobotnych 

Stosownie do § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej5 z dnia 
14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy6 
oraz regulaminu organizacyjnego PUP z 28 czerwca 2013 r.7, pozyskiwanie informacji 
o wolnych stanowiskach pracy należało do zadań pośredników pracy wchodzących w skład 
referatu pośrednictwa pracy. Urząd nie wprowadził własnych unormowań co do sposobu, 
zasięgu, częstotliwości oraz zakresu pozyskiwania informacji, gdyż – jak wyjaśniła Dyrektor 
PUP – pośrednicy pracy podejmowali działania w oparciu o rozporządzenie w sprawie 
standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Pozyskane od pracodawców 
informacje na temat obecnego stanu zatrudnienia, potrzeb kadrowych i o wolnych miejscach 
pracy odnotowywano w karcie pracodawcy, w systemie Syriusz. Każdy pracownik Urzędu, 
posiadający uprawnienia dostępowe do tego systemu, mógł te dane przetwarzać 
na potrzeby wykonywanych przez siebie obowiązków służbowych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 385-388) 

1.2. Sposób procedowania z informacją uzyskaną od pracodawców i z innych źródeł 

1.2.1. Urząd posiadał rozeznanie o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim. 
Rezultaty opracowywanych przez Urząd analiz informacji i statystyk przedstawiano 
w corocznych opracowaniach, takich jak: informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie 
grajewskim, listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym 
rynku pracy, rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grajewskim, 
analizy potrzeb lokalnego rynku pracy (m.in. w związku z realizacją programów 
specjalnych). 

Coroczne informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim zawierały m.in. dane 
o działalności PUP, w tym o poziomie bezrobocia, napływie/odpływie osób bezrobotnych, 
liczbie zgłoszonych ofert pracy, liczbie osób skierowanych do udziału w aktywnych formach 
przeciwdziałania bezrobociu oraz o liczbie zaktywizowanych bezrobotnych, a także 
o wysokości środków z Funduszu Pracy (dalej: „FP”) i Europejskiego Funduszu 
Społecznego (dalej: „EFS”)8. Informacje te Dyrektor przedstawiała na sesjach Rady 
Powiatu9.                                        (dowód: akta kontroli str. 41-70,77-95, 123-177, 406-467) 

W okresie objętym kontrolą – w celu uzyskania informacji o rynku pracy w powiecie 
grajewskim, a także o możliwych stanowiskach zatrudnienia – pośrednicy pracy PUP 
przeprowadzali bezpośrednie wizyty u pracodawców. Odbywały się one w oparciu 
o sporządzane harmonogramy. W latach 2011-2014 (do 31 marca 2014 r.) 
przeprowadzono: 240, 440, 229 i 49 wizyt, odpowiednio u: 178, 65, 174 i 49 pracodawców 
(łącznie 958 wizyt u 466 pracodawców). Z przeglądu zawartych w systemie Syriusz danych 
dotyczących losowo wybranych 30 pracodawców wynikało, że w okresie objętym kontrolą 
każdego pracodawcę wizytowano od dwóch do dziewięciu razy. Zapisy w systemie Syriusz 
nie zawierały szczegółowych informacji na temat przebiegu i efektów tych spotkań, 
a jedynie ich cel (np.: „wizyta aktualizująca”, „wizyta aktualizująca/potrzeby kadrowe”, 
„pomoc w poszukiwaniu pracownika”). Typowania pracodawców do wizyt dokonywano 
przede wszystkim wg zgłaszanych ofert pracy i wniosków na subsydiowane formy 

                                                      
5 Dalej: „MPiPS”. 
6 Dz. Nr. 177, poz. 1193 ze zm.. 
7 Uchwała Nr 98/399/13 Zarządu Powiatu w Grajewie z 28 czerwca 2013 r. 
8 Na koniec lat 2011-2013 stopa bezrobocia wynosiła 22,4%, 22,3%, 22,7%. Struktura bezrobocia w tych latach kształtowała 

się na zbliżonym poziomie. Na koniec 2013 roku zarejestrowanych było 4.165 bezrobotnych. Grupa osób generujących 
w powiecie największe bezrobocie to osoby bez zawodu – 1.319, stanowiące 31,7% ogółu zarejestrowanych na koniec 
2013 r. Najliczniejsza grupa wiekowa wśród bezrobotnych to osoby w wieku 25-34 lata (29,7% bezrobotnych). Na koniec 
2013 roku 1.039 osób (24,9%) pozostawało bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, zaś w zakresie stażu pracy 
najliczniejszą grupę stanowią osoby bez stażu, tj. 1.126 osób (27% bezrobotnych).  

9 16 czerwca 2011 r., 26 czerwca 2012 r., 19 czerwca 2013 r. 
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zatrudnienia, otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz zdobywanych informacji na temat inwestycji w powiecie grajewskim. 

(dowód: akta kontroli str. 178-205) 

Pośrednik Pracy K.G. kilkukrotnie zwracała się w 2013 roku do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej o informacje na temat ilości podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w powiecie grajewskim i w poszczególnych gminach 
(na dzień zakończenia kontroli Urząd nie dysponował danymi w tym zakresie za lata 2011-
2012). W świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego, w powiecie grajewskim 
w latach 2011-2013 zarejestrowanych było odpowiednio: 2.922, 2.976, 3.031 podmiotów 
gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, w tym w sektorze publicznym 
odpowiednio: 156, 160, 149, zaś w prywatnym: 2.766, 2.816, 2.882 podmioty. W Systemie 
Syriusz, wg stanu na dzień 15 lipca 2014 r., zarejestrowanych było 1.640 aktywnych 
pracodawców10.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 206-211) 

Informacje od pracodawców PUP pozyskiwał również w drodze rozmów telefonicznych 
(pośredników pracy z poszczególnymi pracodawcami) oraz kontaktów drogą elektroniczną. 
Organizowano giełdy pracy: w latach 2011-2012 odbyły się po trzy giełdy pracy, zaś w roku 
2013 - pięć, w wyniku których zatrudnienie znalazło 25 osób. (dowód: akta kontroli 183-205) 

Urząd rozsyłał do pracodawców ankiety, w celu uzyskania informacji dotyczących: 
perspektyw rozwoju firmy i zatrudnienia, liczby zatrudnianych pracowników, a także 
głównych problemów występujących w procesie rekrutacji pracowników. W ankietach tych 
pracodawcy mogli m.in. wskazać formy wsparcia ze strony Urzędu, którymi byliby 
zainteresowani. Każdego roku rozsyłano ankiety do 100 pracodawców, z których w latach 
2011-2013 odpowiedziało kolejno: 30, 20 i 45 pracodawców. 

Dyrektor PUP B. wyjaśniła, że informacje pozyskane od pracodawców są przydatne przy 
ocenie potrzeb szkoleniowych, jednak nie służą bezpośrednio uzyskiwaniu informacji 
o sytuacji na rynku pracy w powiecie.                 (dowód: akta kontroli str. 178-182, 385-388) 

Urząd gromadził również dane o osobach bezrobotnych (na etapie ich rejestrowania), 
m.in. o wykształceniu, wyuczonym zawodzie, dotychczasowym zatrudnieniu, ukończonych 
kursach, szkoleniach, dodatkowych umiejętnościach. Dane te były gromadzone w wersji 
papierowej w aktach osobowych bezrobotnego, a dane osobowe także w systemie Syriusz. 

(dowód: akta kontroli: 212-219) 

1.2.2. Rozeznanie w sytuacji na rynku pracy było pomocne przy planowaniu zadań 
na nadchodzący rok. Dyrektor PUP B. Zakrzewska wyjaśniła, że planowany podział 
środków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych dokonywany jest 
z udziałem zespołu pracowników, w porozumieniu ze Starostą Grajewskim, na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń Urzędu w zakresie aktywizacji bezrobotnych, analiz 
tworzonych w ciągu roku oraz sprawozdań z wykonania wydatków i działalności za ubiegły 
rok. Dyrektor PUP wyjaśniła, że przy planowaniu podziału środków Urząd kieruje 
się zarówno oczekiwaniami pracodawców, jak i potrzebami bezrobotnych, 
z uwzględnieniem efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Dodała, że w przypadku 
zobowiązań – umów, które przechodzą na następny rok – Urząd musi zabezpieczyć środki 
w budżecie na ich realizację.                                              (dowód: akta kontroli str. 385-388) 

Opracowując coroczne plany szkoleń na lata 2011-2014 – stosownie do § 71 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy – brano 
pod uwagę informacje o wolnych miejscach pracy zgłaszanych przez pracodawców 
oraz zamieszczanych w prasie i Internecie, informacje od doradców ds. rozwoju 
zawodowego o zgłoszonych potrzebach szkoleniowych oraz wyniki ankiet 
przeprowadzanych wśród bezrobotnych11. Do tego celu wykorzystywano też listy zawodów 
i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy i wykazy potrzeb 
szkoleniowych.                                                                        (dowód: akta kontroli str. 9-122) 

                                                      
10 Należą do nich zarówno pracodawcy z terenu powiatu grajewskiego, jak też pracodawcy spoza terenu działania Urzędu. 
11 W latach 2010-2012 otrzymano odpowiednio 425, 124 i 136 ankiet. 
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Urząd nie zrealizował żadnego z czterech zaplanowanych na 2011 rok szkoleń grupowych 
oraz przeprowadził jedno z trzech szkoleń grupowych zaplanowanych na 2013 rok. 
Szkolenia te zaplanowano, mimo że – jak wyjaśniła Dyrektor PUP – nie przynoszą one 
pożądanej efektywności zatrudnieniowej. Dyrektor PUP wyjaśniła, że zajęcia z zakresu 
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy realizowane w Klubie Pracy zastąpiono 
zajęciami aktywizacyjnymi, po czym uczestnicy korzystali z otwartego Klubu Pracy. Dodała, 
że Urząd organizował liczne szkolenia indywidualne, osiągając przy tym wysoki wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej. Wynikało to z obowiązku uprawdopodobnienia przez osobę 
bezrobotną zatrudnienia jej na stanowisku związanym z tematem szkolenia, po jego 
ukończeniu. Te same rozwiązania zastosowano w przypadku szkoleń grupowych na prawo 
jazdy kategorii „C”. W zamian za kurs przedsiębiorczości, osobom chcącym prowadzić 
działalność gospodarczą organizowano zajęcia w Klubie Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 114-122, 402-403) 

1.2.3. Przed otrzymaniem informacji z MPiPS o wysokości środków na realizację zadań 
w danym roku, w Urzędzie nie ustalano planu potrzeb na poszczególne formy aktywizacji 
zawodowej. Dyrektor PUP wyjaśniła, że przed otrzymaniem informacji o przyznanych 
środkach Urząd nie jest w stanie zaplanować konkretnych zadań. Dokonuje się jedynie 
planowania zadań związanych z poradnictwem i pośrednictwem pracy, określając mierniki 
ilościowe.                                                                    (dowód: akta kontroli str. 220, 285-388) 

Począwszy od 2014 roku, sporządzano plan działania PUP12, określający zadania i cele 
do osiągnięcia, ze wskazaniem mierników (w przypadku aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych był to miernik ilościowy określający liczbę skierowań do udziału w formie). 

W sprawozdaniu Działu Promocji Instrumentów Rynku Pracy PUP za I kwartał 2014 r. 

przedstawiono stopień realizacji mierników ilościowych do osiągnięcia na koniec roku. 
Na przykład w I kwartale 2014 roku skierowano: 

 155 osób na staż, tj. 43,7% planowanych na 2014 rok (355 osób), 

 37 bezrobotnych na prace interwencyjne, czyli 30,8% planowanych na cały rok 
(120 osób), 

 19 osób do robót publicznych, co stanowiło 31,7% planowanych na 2014 rok (60 osób), 

 11 bezrobotnym udzielono dotacji na działalność gospodarczą, co odpowiadało 20% 
planu na cały rok (55 osób), 

 sześciu pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia/doposażenia stanowiska 
pracy, co stanowiło 12% planowanych na 2014 rok (50 pracodawców). 

(dowód: akta kontroli str. 220, 280-284, 385-388)  

1.2.4. Planowane działania Urzędu wpisywały się w założenia corocznych Podlaskich 
Regionalnych Planów Działań na Rzecz Zatrudnienia13, sporządzonych na lata 2011-2013. 
Działania kierowane były głównie do priorytetowych grup osób bezrobotnych, będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, głównie do: bezrobotnych do 25. i 30. roku życia, 
bezrobotnych powyżej 45 i 50 lat, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych 
niepełnosprawnych oraz innych grup osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

W 2011 roku realizowano projekt konkursowy „Wspólny trud Twoja praca” (przeznaczony 
dla osób niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny wiejskie), projekt konkursowy 
„Niemobilny a solidny” (przeznaczony wyłącznie dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku 
życia, niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny wiejskie) oraz projekt systemowy „Nasza 
inwestycja Twoja niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013, poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie 
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W 2012 roku kontynuowano realizację 
tych projektów, a także rozpoczęto realizację projektu konkursowego „Z Urzędem po pracę” 

                                                      
12 Obowiązek taki wynikał z zapisów w pkt. 4.2.2. „Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji” Księgi 

Zarządzania, wprowadzonej zarządzeniem Dyrektor PUP nr 4/2013 z 1 października 2013 r. 
13 Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r., poz. 674 ze zm.). 
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(przeznaczonego wyłącznie dla osób długotrwale bezrobotnych) oraz projektu pilotażowego 
„Twoja kariera – Twój wybór” (przeznaczonego wyłącznie dla osób, które nie przekroczyły 
30. roku życia i zarejestrowały się po raz pierwszy jako bezrobotne). W 2013 roku 
kontynuowano realizację projektów: „Z Urzędem po pracę”, „Nasza inwestycja Twoja 
niezależność” oraz „Twoja kariera – Twój wybór”.              (dowód: akta kontroli str. 124-177) 

1.2.5. Urząd wykorzystywał mierniki rezultatu przy planowaniu oraz ocenie programów 
specjalnych i finansowanych z rezerw MPiPS, a także przy planowaniu podziału środków 
pochodzących z EFS. W latach 2011-2013 założono efektywność zatrudnieniową 
odpowiednio na min. 30%, 45% i 50%. Przy planowaniu innych form aktywnych, 
finansowanych ze środków pochodzących z FP, nie planowano mierników rezultatu. 
Dyrektor PUP wyjaśniła, że przy planowaniu podziału środków algorytmowych na formy 
aktywne, Urząd nie określa mierników rezultatu. Urząd corocznie przyjmuje maksymalizację 
efektów swoich działań, jednak nie określa poziomu tej efektywności konkretnie. 

1.2.6. Dokumentacja dotycząca planowania podziału środków na formy aktywne nie zawiera 
analiz efektywności alokacyjnej. Dyrektor PUP wyjaśniła: „Formalnie analizy efektywności 
alokacyjnej nie dokonujemy. Z własnego doświadczenia wiemy, że efektywność alokacyjna 
prac interwencyjnych jest wyższa od efektywności alokacyjnej staży. Wynika to z samej 
charakterystyki tych form, sposobu i wysokości ich finansowania.” 

(dowód: akta kontroli str. 220-242, 385-388)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że celowe mogłoby być wprowadzenie okresowych 
badań ankietowych wśród pracodawców na szerszą skalę. Ich wyniki mogłyby poszerzyć 
wiedzę o lokalnym rynku pracy, w szczególności o potrzebach pracodawców i ułatwić dobór 
stosownych form aktywizacji zawodowej na etapie ich planowania. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie planowanie wybranych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych oraz środków na ich realizację. 

2. Realizacja zaplanowanych, wybranych form aktywizacji osób bezrobotnych 

2.1. Adekwatność pozyskanych środków na określone formy aktywizacji w stosunku 
do zaplanowanych i wnioskowanych 

Plany na poszczególne formy aktywizacji zawodowej były opracowywane w PUP corocznie, 
po otrzymaniu informacji z MPiPS o wysokości tzw. środków algorytmowych14 oraz środków 
z EFS na dany rok. W informacjach tych wyszczególnione były kwoty środków 
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej oraz na sfinansowanie innych, fakultatywnych zadań. W granicach 
tych kwot PUP ustalał propozycję podziału środków z FP, z wyodrębnieniem kwot 
przeznaczonych na realizację poszczególnych form aktywizacji zawodowej. Propozycje te, 
stosownie do postanowień art. 22 ust. 5 i 6  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy15 były pozytywnie opiniowane przez Powiatową Radę 
Zatrudnienia16. Propozycje podziału środków nie zawierały informacji o przyjętych zasadach 
i kryteriach podziału środków finansowych oraz ustalania zakresu realizacji poszczególnych 
form aktywizacji. Przyjęte w PUP zasady podziału środków finansowych opisano w pkt. 
1.2.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.                    (dowód: akta kontroli str. 220-242) 

2.2. Stopień realizacji i finansowania niezbędnych, z punktu widzenia regionu, form 
aktywizacji 

2.2.1. W latach 2011-2013 PUP wydatkował z FP 39.099,2 tys. zł, w tym 18.391,6 tys. zł 
(47%) na realizację form aktywizacji zawodowej. I tak: 

                                                      
14 Środków, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu 

ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na sfinansowanie zadań w województwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 352), po podziale 
dokonanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego na realizację zadań samorządu powiatu. 

15 Dz.U. 2013 r., poz. 674 ze zm. (dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”). 
16 19 stycznia i 31 marca 2011 r., 24 stycznia 2012 r., 29 stycznia 2013 r.,16 stycznia 2014 r. 
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 w 2011 roku wykorzystano 4.399,5 tys. zł, co stanowiło 99,8% otrzymanych środków, 
(4.408,3 tys. zł, z których środki z FP i EFS stanowiły odpowiednio 2.716,1 tys. zł 
i 1.692,2 tys. zł), 

 w 2012 roku wydatkowano 6.435 tys. zł, tj. 97,8% otrzymanych środków (6.581 tys. zł, 
z których środki z FP i EFS, dodatkowe środki z FP pozyskane w ciągu roku 
na realizację programów oraz dodatkowe środki z rezerwy MPiPS wyniosły 
odpowiednio 2.336,5 tys. zł, 1.884,2 tys. zł, 746,6 tys. zł oraz 1.613,7 tys. zł), 

 w 2013 roku wydatkowano 7.557,1 tys. zł, co stanowiło 96,4% otrzymanych środków 
(7.837 tys. zł, z których środki z FP i EFS oraz dodatkowe środki z rezerwy MPiPS 
wyniosły odpowiednio 4.230,5 tys. zł, 3.201 tys. zł i 405,5 tys. zł). 

W latach 2011-2013 udział w wybranych formach aktywizacji zakończyło odpowiednio: 639, 
751 oraz 939 osób (łącznie 2.329 osób).            (dowód: akta kontroli str. 243-250, 336-338) 

2.2.2. Środki otrzymane w trakcie roku PUP rozdysponowywał wg własnych potrzeb, 
z uwzględnieniem wytycznych MPiPS, zawartych w decyzjach o przyznaniu środków. 
W 2011 i 2012 roku na etapie podziału środków PUP nie planował wydatków na roboty 
publiczne. Na mocy decyzji MPiPS z 16 sierpnia 2012 r., z rezerwy Ministra przekazano 
Urzędowi 1.071,9 tys. zł, z których mogły być sfinansowane koszty m.in. robót publicznych. 
W związku z powyższym, PUP przeznaczył na ten cel 50,5 tys. zł, a wykorzystał 49,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 248) 

Odnośnie przyczyn nieuwzględnienia robót publicznych w planach podziału środków 
na aktywizację zawodową osób bezrobotnych na lata 2011-2012, Dyrektor PUP wyjaśniła: 
„W mojej ocenie roboty publiczne są kosztowne i dają niską efektywność zatrudnieniową. 
Roboty publiczne są to roboty realizowane przez samorządy i jest to zatrudnienie 
przy pracach infrastrukturalnych, gdzie w zasadzie nie tworzy się trwałych miejsc pracy. 
Do momentu, kiedy samorządy nie upominały się o tę formę, to nie była ta forma 
realizowana. W to miejsce, corocznie planowaliśmy i organizowaliśmy więcej prac 
interwencyjnych.” Ponadto Dyrektor PUP B. Zakrzewska wyjaśniła, że MPiPS, ogłaszając 
nabór wniosków na środki z rezerwy określa, na jakie zadania rezerwa jest przeznaczona. 
Urząd, biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie wydatków oraz zainteresowanie 
bezrobotnych i pracodawców różnymi formami, ustala kształt wniosku tak, by zaspokoić 
potrzeby i oczekiwania zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców, uwzględniając przy tym 
potrzebę maksymalizacji efektywności planowanych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 385-388, 402-403) 

2.2.3. Urząd na etapie planowania nie ustalał mierników rezultatu dla konkretnych form 
aktywizacji (z wyjątkiem form finansowanych z EFS, co opisano w pkt. 1.2.5 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego). Dyrektor PUP wyjaśniła, że w przypadku środków 
pochodzących z FP Urząd dążył do maksymalizacji efektywności tych form. Na podstawie 
danych pozyskanych z systemu Syriusz oraz załącznika do sprawozdania MPiPS-01 
określano osiągnięty wskaźnik efektywności dla staży, szkoleń, prac interwencyjnych i robót 
publicznych. W sprawozdaniu tym nie wykazywano wyników dla dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczą i refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. 
Możliwości takiej nie przewidywał wzór sprawozdania. 

(dowód: akta kontroli str. 251-274, 385-388) 

2.3. Sposób sprawowania kontroli zarządczej nad prawidłowością wydatkowania 
środków w ramach realizacji danej formy 

2.3.1. W Księdze Zarządzania (obowiązującej od 1 października 2013 r.), w pkt. 4.2.2 
„Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji” zawarto uregulowania 
dotyczące sporządzania planu działania Urzędu na dany rok, z wyszczególnieniem 
konkretnych zadań i celów oraz mierników ich realizacji. Kierujący komórkami 
organizacyjnymi, zgodnie z postanowieniami Księgi, przedkładali koordynatorowi ds. kontroli 
zarządczej kwartalne informacje o stopniu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej. 
Określone cele i zadania, w planie działania PUP na 2014 rok, obejmowały m.in. działania 
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Urzędu – wraz z miernikami do osiągnięcia w danym roku – w zakresie aktywizacji osób 
bezrobotnych17. 

W zakresie form aktywizacji, w Urzędzie obowiązywały ustalone przez Dyrektor PUP 
regulaminy w sprawie: 

 przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 
oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (zarządzenie 
nr 3/2010 z 3 marca 2010 r.), 

 organizacji stażu dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (zarządzenie nr 7/2010 z 
15 grudnia 2010 r.), 

 organizacji robót publicznych (zarządzenie nr 8/2010 z 15 grudnia 2010 r.), 

 organizowania prac interwencyjnych (zarządzenie nr 9/2010 z 15 grudnia 2010 r.), 

 organizowania szkoleń zawodowych oraz finansowania kosztów egzaminów 
lub uzyskania licencji przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy (zarządzenie 
nr 6/2012 z 17 grudnia 2012 r.). 

W regulaminach tych określono m.in. zasady finansowania form aktywnych, procedurę 
rozpatrywania wniosków oraz prawa i obowiązki stron.     (dowód: akta kontroli str. 275-328) 

2.3.2. Analiza dokumentacji sześciu umów, dotyczących wybranych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych (staż, szkolenie, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje 
na działalność gospodarczą i refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska 
pracy) wykazała, że w umowach ustalono sposoby zabezpieczenia prawidłowego 
wykorzystania środków publicznych, a w szczególności: 

1. W umowie w sprawie organizacji stażu zastrzeżono, że w przypadku niedotrzymania 
przez pracodawcę warunków umowy, PUP może odstąpić od wykonania umowy 
ze skutkiem natychmiastowym. Bezrobotnego informowano o jego prawach 
i obowiązkach w związku ze skierowaniem do odbycia stażu, w tym o negatywnych 
konsekwencjach nieukończenia stażu z winy osoby kierowanej do odbycia stażu 
(z wyjątkiem podjęcia zatrudnienia), w szczególności zwrotu kosztów poniesionych 
przez Urząd (art. 53 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia). 

2. W umowie w sprawie przeprowadzenia szkolenia PUP m.in. zastrzegł sobie prawo 
niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonywania przez 
zleceniobiorcę. W skierowaniu na szkolenie zawarto informacje o prawach 
i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu, m.in. o tym, że osoba, 
która z własnej winy przerwała szkolenie, zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego 
oraz zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, 
gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności gospodarczej (art. 41 ust. 6 ustawy o promocji 
zatrudnienia). 

3. W umowach o organizację prac interwencyjnych bądź robót publicznych zawarto zapisy 
dotyczące w szczególności kwestii określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac 
interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 
opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne18. Ustalono, że w przypadku 
wydatkowania środków niezgodnie z umową, pracodawca będzie zobowiązany 
do zwrotu otrzymanej refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 

4. Jako zabezpieczenie realizacji umów w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy, 
zastosowano poręczenie osoby fizycznej, tj. jedną z form przewidzianych w § 10 ust. 1 
rozporządzenia MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z FP 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

                                                      
17 Szerzej zagadnienie opisano w pkt 1.2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
18 Dz.U. Nr 5, poz. 25 (dalej: „rozporządzenie w sprawie prac interwencyjnych i robót publicznych”). 
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bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej19. 
W umowach określono sytuacje, których zaistnienie skutkuje zwrotem dotacji bądź 
refundacji. 

2.3.3. Analiza dokumentacji sześciu umów, o których mowa w pkt. 2.3.2 wykazała, że Urząd 
realizował swoje uprawnienia ustalone w umowach, w tym np.: 

 stosował poręczenie w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
i refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, 

 żądał od podmiotu przeprowadzającego szkolenie list obecności uczestników 
lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem ich kopii (za każdy miesiąc szkolenia), 

 w przypadku staży przedłożono listy obecności podpisane przez bezrobotnego, 

 w przypadku prac interwencyjnych i robót publicznych pracodawca przedkładał 
comiesięcznie wniosek o refundację poniesionych kosztów oraz listę płac 
z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia, listę obecności, deklarację rozliczeniową 
ZUS – DRA oraz deklarację z wykazem osób skierowanych przez Urząd, przelewy 
opłat na ubezpieczenie społeczne.  

Akta wszystkich sześciu spraw zawierały dokumentację przedkładaną przez beneficjentów, 
wymaganą przez Urząd w trakcie realizacji danej formy. Wnioski pracodawców 
o organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i o refundację kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy oraz wnioski bezrobotnych o skierowanie 
na szkolenie lub o dotację na działalność gospodarczą były kompletne. 

(dowód: akta kontroli 329-335) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie realizacji 
zaplanowanych, wybranych form aktywizacji osób bezrobotnych. 

3. Skuteczność, efektywność i trwałość realizacji wybranych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych 

3.1. Zgodność sprawozdawczości z dokumentami źródłowymi dotyczącymi 
wybranych form 

3.1.1. Analiza losowo wybranej próby sześciu umów dotyczących wybranych form 
aktywnych (staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska 
pracy), przedstawionej w pkt. 2.3.2 oraz 2.3.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
wykazała, że dokumentacja była kompletna (w zakresie określonym przez przepisy 
dotyczące tych form) i wiarygodna. Oprócz dokumentów opisanych w pkt. 2.3.3 zawierała 
ona: skierowania bezrobotnych i dokumenty potwierdzające ich udział w pracach 
interwencyjnych, robotach publicznych, szkoleniu i stażu (świadectwa pracy, zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia, zaświadczenie o odbyciu stażu), dokumenty potwierdzające 
prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy (na rozpoczęcie której 
udzielono dotacji), dokumenty potwierdzające zatrudnianie bezrobotnych skierowanych 
przez PUP na refundowanym stanowisku pracy.               (dowód: akta kontroli str. 329-335) 

3.1.2. Dane finansowe, zawarte w dokumentacji dotyczącej realizacji sześciu badanych 
umów, prawidłowo ujęto w ewidencji księgowej, na podstawie której były automatycznie 
generowane – przez system Syriusz – sprawozdania z realizacji poszczególnych form. 

(dowód: akta kontroli str. 329-335) 

3.1.3. Dane o liczbie poszczególnych form aktywizacji zawodowej i wydatkach na ich 
realizację, wykazane przez PUP w rocznych sprawozdaniach MPiPS-01 (o rynku pracy) 

                                                      
19 Dz. U. z 2012 r., poz. 457 ze zm. Do 29 kwietnia 2012 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 25 lipca 2011 r. w tej samej sprawie (Dz.U. Nr 155, poz. 922), którego § 10 ust. 1 zawierał taką samą treść jak 
w rozporządzeniu z 2012 roku (oba zwane dalej: „rozporządzeniami w sprawie refundacji kosztów i przyznawania 
środków”). 
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i MPiPS-02 (o przychodach i wydatkach z FP) oraz wyliczona na ich podstawie efektywność 
zatrudnieniowa20 i kosztowa21 za lata 2011-2013, przedstawiały się następująco: 

 staże ukończyło 1.213 bezrobotnych (287, 381, 545 w kolejnych latach), z których 754 
znalazło zatrudnienie (167, 217, 370 osób); efektywność zatrudnieniowa 
w poszczególnych latach wyniosła 58%, 57% i 68%, zaś efektywność kosztowa – 
10.105 zł, 10.987 zł i 7.967 zł, 

 szkolenia ukończyły 84 osoby (odpowiednio: 23, 41, 20), z których 53 (13, 23, 17) 
znalazło zatrudnienie; efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych latach wyniosła 
57%, 56% i 85%, a kosztowa – 3.369 zł, 1.452 zł i 3.141 zł, 

 prace interwencyjne ukończyło 590 bezrobotnych (kolejno: 245, 186, 159), z których 423 
(157, 131, 135) znalazło dalsze zatrudnienie; efektywność zatrudnieniowa 
w poszczególnych latach wyniosła 64%, 70% i 85%, zaś kosztowa – 6.559 zł, 6.030 zł 
i 7.099 zł, 

 roboty publiczne ukończyło 75 osób, z których 53 znalazło dalsze zatrudnienie; 
efektywność zatrudnieniowa wyniosła 71% (roboty publiczne zakończono tylko 
w 2013 roku), a kosztowa – 12.966 zł, 

 dotacje na działalność gospodarczą otrzymało 225 bezrobotnych (odpowiednio 44, 90, 
91); efektywność zatrudnieniowa w każdym roku wyniosła 100%, natomiast kosztowa – 
16.823 zł, 19.694 zł i 19.935 zł, 

 refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy przyznano 142 
pracodawcom (kolejno: 40, 53, 49); efektywność zatrudnieniowa w każdym roku 
wyniosła 100%, zaś kosztowa – 18.455 zł, 19.630 zł i 19.808 zł. 

(dowód: akta kontroli 336-338) 

Efektywność zatrudnieniowa była wyliczana automatycznie przez system Syriusz. Zgodnie 
z instrukcją do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 Aktywne programy rynku pracy, 
forma była efektywna, jeżeli w okresie do trzech miesięcy od zakończenia udziału 
w projekcie w danej formie aktywizacji osoba wyrejestrowała się z powiatowego urzędu 
pracy lub jeżeli w okresie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w programie 
nie zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy (dotyczy to staży, szkoleń, 
prac interwencyjnych i robót publicznych) lub rozpoczęła formę aktywizacji, na którą 
otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo refundację kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.                    (dowód: akta kontroli str. 339-342) 

Urząd prowadził analizy efektywności poszczególnych form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych i wykorzystywał je podczas planowania poszczególnych form aktywizacji 
na kolejne lata. Ponadto, PUP na koniec każdego roku, na podstawie załącznika nr 6 
do sprawozdania MPiPS-02, obliczał efektywność zatrudnieniową dla wybranych form 
aktywizacji bezrobotnych.                                (dowód: akta kontroli: 251, 259, 267, 343-349) 

Dyrektor PUP wyjaśniła: „Jeżeli wiemy, że efektywność zatrudnieniowa i kosztowa prac 
interwencyjnych w naszym powiecie jest wysoka to staramy się zabezpieczyć środki 
na działania Urzędu w wyższej wysokości w zakresie prac interwencyjnych, przez co 
motywujemy pracodawców na organizowanie prac interwencyjnych. Ponadto, 
np. w przypadku szkoleń organizujemy szkolenia pod miejsca pracy. Dlatego też 
efektywność szkoleń u nas jest wysoka. Kierujemy bezrobotnych na szkolenia 
z deklaracjami pracodawców o zatrudnieniu po zakończeniu szkolenia.” 

(dowód: akta kontroli str. 385-388) 

3.2. Stałość zatrudnienia po upływie okresu trwałości danej formy aktywizacji 

3.2.1. W latach 2011-2013, według danych programu Syriusz, w PUP zakończono realizację 
łącznie 2.158 form aktywizacji zawodowej22 (którymi objęto 1.709 osób), w tym: 

                                                      
20 Efektywność zatrudnieniowa liczona wg zasad obowiązujących powiatowe urzędy pracy. 
21 Na potrzeby kontroli, wyliczając efektywność kosztową staży uwzględniono także wydatki: w 2011 r. za okres studiów 

podyplomowych oraz za okres kontynuowania nauki, w 2012 r. koszty badań lekarskich, za okres studiów podyplomowych, 
za okres kontynuowania nauki oraz wydatki związane z realizacją programów stażowych, w 2013 r. za okres 
kontynuowania nauki. 
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 1.102 staży (312, 331, 459 w kolejnych latach), 

 72 szkoleń (23, 28, 21), 

 532 prac interwencyjnych (204, 199, 129), 

 145 robót publicznych (103, 1, 41), 

 164 umów na udzielenie dotacji na podjęcie działalność gospodarczej (41, 64, 59), 

 143 zatrudnień na wyposażonym/doposażonym stanowisku pracy (36, 54, 53). 
(dowód: akta kontroli str. 350) 

3.2.2. W latach objętych kontrolą, spośród 1.709 osób, które zakończyły udział w jednej 
z wybranych form aktywizacji zawodowej, 1.354 (79,2%) korzystało z jednej formy 
aktywizacji, 281 (16,4%) z dwóch form, zaś 59 (3,5%) z trzech, 11 (0,6%) z czterech, 
trzy (0,2%) z pięciu i jedna (0,1%) z sześciu form.                     (dowód: akta kontroli str. 351) 

3.2.3. Analiza wszystkich siedmiu przypadków, w których – według danych systemu Syriusz 
–  bezrobotni korzystali w latach 2011-2013 z więcej niż trzech form aktywizacji zawodowej, 
wykazała, że: 

 najczęściej stosowaną formą aktywizacji w przypadku tych siedmiu bezrobotnych były 
prace interwencyjne i staże, które stanowiły odpowiednio 14 i 12 (z ogółem 31) 
zrealizowanych przez te osoby form aktywizacji, 

 jedna osoba została zatrudniona po drugiej z pięciu form, z których korzystała, a kolejna 
po drugiej z czterech form (obie po pracach interwencyjnych); były to zatrudnienia 
krótkookresowe (na jeden i na trzy miesiące), 

 jedna osoba, która brała udział w czterech formach (staże) znalazła zatrudnienie 
po drugiej i czwartej formie, ponadto po zakończeniu udziału w czwartej formie 
nie zarejestrowała się ponownie jako bezrobotna, 

 jedna osoba znalazła zatrudnienie po drugiej (prace interwencyjne), trzeciej (prace 
interwencyjne) i czwartej formie (szkolenie) z czterech, w których brała udział – 
po ostatniej formie osobę zatrudniono na czas nieokreślony, 

 jedna osoba znalazła zatrudnienie po piątej (prace interwencyjne) z pięciu form, 
z których korzystała, a kolejna po czwartej (staż) z czterech, 

 jedna osoba nie została zatrudniona po żadnej z pięciu form aktywnych, z których 
korzystała (w okresie trzech miesięcy od zakończenia formy), 

 na dzień 15 lipca 2014 r. trzy osoby widniały w rejestrze osób bezrobotnych, jedna 
osoba była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, a kolejna w ramach robót 
publicznych, zaś dwie osoby nie zarejestrowały się ponownie w PUP. 

(dowód: akta kontroli str. 352-356) 

3.2.4. W latach 2011-2013 najczęściej stosowaną w PUP formą aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych były staże, stanowiące 51,1% (1.102 z 2.158) form zakończonych w tym 
okresie, zaś szkolenia stanowiły 3,3% (72) takich form.     (dowód: akta kontroli str. 350-351) 

3.2.4.1. Efektywność staży23 zakończonych w poszczególnych latach okresu objętego 
kontrolą  (312, 331 i 459 staży w kolejnych latach24) przedstawiała się następująco: 

 według metodologii przyjętej w powiatowych urzędach pracy – 10,9%, 9,1% i 11,1%, 

 skorygowana o przypadki zarejestrowania się osoby jako bezrobotnej w okresie trzech 
miesięcy od wyrejestrowania – 9,9%, 7,3% i 9,8%, 

                                                                                                                                       
22 Dane według form zakończonych, tj. wg daty ponownego zarejestrowania po okresie: [1] zawieszenia w związku 

z odbywaniem stażu lub szkolenia, [2] po okresie wyrejestrowania w związku z: podjęciem zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych, robót publicznych lub wyposażeniem/doposażeniem stanowiska pracy albo podjęciem działalności 
gospodarczej. 

23 Efektywność liczona dla przypadku podjęcia zatrudnienia niesubsydiowanego po udziale w formie aktywnej, jako stosunek  
liczby form zakończonych w danym roku, po których nastąpiło wyrejestrowanie w terminie do 92 dni włącznie, od daty 
zakończenia formy (wyrejestrowanie wyłącznie w celu podjęcia zatrudnienia – PC lub podjęcia innej działalności – DG) 
do liczby form, które zostały zakończone w roku. 

24 Wg daty zakończenia formy z systemu Syriusz. 



 

12 

 

 skorygowana o przypadki zarejestrowania się osoby jako bezrobotnej w okresie 
do jednego roku od wyrejestrowania – 6,1%, 4,5% i 5,7%. 

Efektywność szkoleń zakończonych w latach 2011-2013 (odpowiednio 23, 28 i 21), liczona 
w ten sam sposób, przedstawiała się następująco: 

 według metodologii PUP – 47,8%, 28,6% i 81%, 

 skorygowana o przypadki zarejestrowania się osoby jako bezrobotnej w okresie trzech 
miesięcy od wyrejestrowania – 43,5% i 28,6% i 76,2%, 

 skorygowana o przypadki zarejestrowania się osoby jako bezrobotnej w okresie 
do jednego roku od wyrejestrowania – 34,8%, 17,9% i 66,7%. 

(dowód: akta kontroli str. 358) 

Różnice między efektywnością wyliczoną przez NIK a efektywnością wynikającą 
ze sprawozdań MPiPS-01 (o rynku pracy) wynikały z tego, że w sprawozdawczości PUP 
za efektywne uznawano też te formy aktywizacji, po zakończeniu których osoba bezrobotna 
była kierowana na kolejną formę aktywizacji. 

3.2.4.2. W latach 2011-2013 wystąpiły dwa szkolenia i 15 staży, w przypadku których osoby 
bezrobotne zostały wyrejestrowane w okresie do trzech miesięcy od zakończenia tych form, 
a następnie ponownie zarejestrowane w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Stanowiło to 2,8% 
szkoleń i 1,4% staży zakończonych w tym okresie. Analiza obu przypadków szkoleń i pięciu 
staży, po których zakończeniu, osoby z nich korzystające były najkrócej zatrudnione, 
wykazała m.in., że: 

 w zakresie szkoleń okresy ponownej rejestracji osoby w rejestrze bezrobotnych wynosiły 
31 i 79 dni od dnia wyrejestrowania, zaś w przypadku staży wynosiły od 10 do 35 dni, 

 w jednym przypadku do zatrudnienia po zakończonym szkoleniu nie doszło – jako 
powód wskazano „konflikt między pracodawcą, a osobą bezrobotną”, 

 u dwóch osób zatrudnienie (na stanowiskach: „sprzątaczka” oraz „operator 
zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasa III wszystkie typy”) miało merytoryczny 
związek z ukończoną formą aktywizacji (staż i szkolenie), a w przypadku trzech osób 
takiego związku nie było, 

 czterej pracodawcy nie deklarowali zatrudnienia po zakończonym stażu, w trzech 
przypadkach (jeden staż i dwa szkolenia) pracodawcy deklarowali zatrudnienie 
bezrobotnych po ukończeniu udziału w formie (w jednym przypadku doszło 
do zatrudnienia zgodnie z deklaracją), 

 udział wszystkich siedmiu osób zaliczono jako 100% efektywność zatrudnieniową – 
do statystyki dotyczącej efektywności włączono te osoby z dniem wyrejestrowania 
z rejestru bezrobotnych/podjęcia zatrudnienia, 

 wg stanu na dzień 15 lipca 2014 r. jedna osoba została wyrejestrowana z ewidencji 
z powodu nie stawienia się w wyznaczonym terminie w PUP, cztery osoby 
zarejestrowane były jako bezrobotne, jedna osoba prowadziła działalność gospodarczą, 
zaś kolejna odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej 
pracy.                                                                           (dowód: akta kontroli str. 359-362) 

3.2.4.3. W okresie objętym kontrolą wystąpiły cztery przypadki, w których te same osoby 
bezrobotne korzystały z trzech lub więcej staży u tego samego organizatora. Osoby te, 
odbywały staże na różnych stanowiskach i z różnymi zakresami czynności. I tak: 

 M.I. odbyła trzy staże (łącznie 822 dni) w PUP – na stanowiskach pracownika 
biurowego, pomocy administracyjnej oraz referenta, 

 M.P. odbyła trzy staże (łącznie 643 dni) w Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie – 
na stanowiskach technika prac biurowych, instruktora ds. pracy z dziećmi, instruktora 
plastyki, 

 K.A. odbyła trzy staże (łącznie 548 dni) w PUP – na stanowiskach robotnika 
gospodarczego, pomocy administracyjnej, pomocy biurowej, 
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 Ch.E. odbyła trzy staże (łącznie 460 dni) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Grajewie – 
na stanowiskach woźnej oddziałowej, pracownika biurowego, pomocy kuchennej. 

W trzech przypadkach organizatorzy staży każdorazowo korzystali z – określonej w § 1 ust. 
2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych25 – możliwości wskazania 
osoby do odbycia stażu. W przypadku staży M.I. to bezrobotna wnioskowała o staż w PUP. 

(dowód: akta kontroli str. 363-364) 

3.2.4.4. W zakresie badania efektów kierowania bezrobotnych na staż do Urzędu Miasta 
Grajewo26 (z danych pozyskanych z systemu Syriusz wynikało, że staże w tej jednostce były 
najmniej efektywne), szczegółowa analiza spraw wykazała, że w okresie objętym kontrolą 
Urząd Miasta zorganizował 19 staży. Analiza tych przypadków wykazała, że: 

 w jednym przypadku staż nie został podjęty z uwagi na fakt, że w chwili skierowania 
na staż osoba była zatrudniona, o czym w późniejszym czasie poinformowała Urząd, 

 w okresie do trzech miesięcy po zakończonych sześciu stażach (31,6%) osoby znalazły 
zatrudnienie u organizatora stażu na krótki okres czasu (od trzech do sześciu miesięcy) 
– były to zatrudnienia niesubsydiowane, 

 cztery osoby (21,1%) zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych u organizatora 
stażu, a jedna (5,3%) w ramach robót publicznych – w okresie trzech miesięcy od 
zakończenia stażu, 

 w trzech przypadkach (15,8%) po odbytych stażach bezrobotnych skierowano ponownie 
na staż do tego samego organizatora, w jednym przypadku ponowny staż skutkował 
zatrudnieniem niesubsydiowanym, zaś  dwa pracami interwencyjnymi (są to przypadki 
opisane powyżej), 

 jedna osoba po zakończonym stażu w Urzędzie Miasta została skierowana na staż 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, 

 w przypadku dwóch staży osoby w nich uczestniczące, w okresie trzech miesięcy od ich 
zakończenia nie podjęły żadnej aktywności zawodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 355-356) 

Dyrektor PUP wyjaśniła: „Urząd kieruje bezrobotnych na kolejne staże do organizatorów, 
którzy przyjmują wielokrotnie wiele osób, nie zawsze zapewniając im pracę po zakończeniu 
stażu z kilku powodów. Po pierwsze – dla bardzo dużej grupy zarejestrowanych 
bezrobotnych samorządy miejskie czy gminne, są jedynym pracodawcą, który może 
im pomóc w podjęciu pracy, czy stażu. Z uwagi na niski poziom wykształcenia, wiek, brak 
kwalifikacji, żaden przedsiębiorca nie jest zainteresowany takim potencjalnym 
pracownikiem. Osoby młode z wyższym wykształceniem poszukują stażu w urzędach 
(np. Urzędzie Miasta) z uwagi na możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń 
w wiarygodnym, dobrze merytorycznie przygotowanym zakładzie pracy. Organizatorzy 
staży nie zawsze zatrudniają po zakończeniu udziału w formie ze względów przede 
wszystkim finansowych. Budżety miast, gmin z terenu naszego powiatu są skromne 
i pomimo chęci zapewnienia jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej, samorządy nie są 
w stanie pomóc wszystkim.”                                                (dowód: akta kontroli str. 389-396) 

3.2.5. Odnotowano 164 przypadki, w których osoby bezrobotne w ramach aktywizacji 
podjęły działalność gospodarczą (na którą otrzymały dotację z PUP) i ponownie 
zarejestrowały się jako bezrobotne w okresie objętym kontrolą, z czego 136 przypadków 
dotyczyło działalności rozpoczętej w latach 2009-2010 i 28 w latach 2011-2013. 

Spośród tych osób, 39 (23,8%) zarejestrowało się jako bezrobotne w okresie od roku 
do roku i trzech miesięcy od daty rozpoczęcia formy aktywizacji, 44 (26,8%) – w okresie 
od roku i trzech miesięcy do dwóch lat, 26 (15,9%) – w okresie od dwóch lat do dwóch lat 
i trzech miesięcy, 22 (13,4%) – w okresie od dwóch lat i trzech miesięcy do trzech lat 
oraz 32 (19,5%) – w okresie od trzech lat do ponad trzech lat od dnia rozpoczęcia 

                                                      
25 Dz. U. Nr 142, poz. 1160 (dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków odbywania stażu”). 
26 Dalej: „Urząd Miasta”. 
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działalności gospodarczej. W systemie Syriusz została wykazana forma rozpoczęta 
w 2012 roku, która zakończona została po 158 dniach od daty rozpoczęcia. Analiza sprawy 
wykazała, że faktycznie forma ta nie była prowadzona, tj. bezrobotny nie otrzymał dotacji 
na działalność gospodarczą, lecz podjął zawieszoną działalność. Powodem było błędne 
oznaczenie zdarzenia w systemie Syriusz, gdyż symbole oznaczenia tych zdarzeń 
(DG i DGP) w systemie Syriusz znajdują się obok siebie. 

Analiza 10 z 40 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2010-2012, które 
zostały zakończone w latach 2011-2013 w okresie do roku i trzech miesięcy od daty 
rozpoczęcia formy wykazała, że: 

 wszystkie te osoby w okresie od 369 do 395 dni od daty rozpoczęcia tej formy 
aktywizacji (tj. po okresie trwałości, wynoszącym 12 miesięcy) zaprzestały 
jej prowadzenia albo dokonały jej zawieszenia i zarejestrowały się w PUP jako osoby 
bezrobotne, 

 Urząd weryfikował prowadzenie działalności gospodarczej po okresie trwałości formy, 
pozyskując informacje z Urzędu Skarbowego w Grajewie, 

 w PUP nie dysponowano informacją o przyczynach rezygnacji z kontynuacji tej formy 
aktywizacji, 

 tę formę aktywizacji zaliczono jako 100% efektywność zatrudnieniową z dniem 
wyrejestrowania z ewidencji osób bezrobotnych), tj. przed upływem okresu 
obowiązywania umowy (12 miesięcy).                         (dowód: akta kontroli str. 367-376) 

3.2.6. Wystąpiły 143 przypadki ponownego zarejestrowania się w okresie objętym kontrolą, 
jako bezrobotne, osób zatrudnionych u pracodawców, którzy otrzymali refundację kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, w tym 65 dotyczących bezrobotnych 
zatrudnionych w latach 2009-2010 i 78 w latach 2011-2013. 

Spośród osób zarejestrowanych ponownie, 17 (11,9%) zarejestrowało się jako bezrobotni 
w okresie do trzech miesięcy od daty zatrudnienia, 45 (31,5%) – w okresie od trzech 
miesięcy do roku, 18 (12,6%) – od roku do roku i trzech miesięcy, 17 (11,9%) – od roku 
i trzech miesięcy do dwóch lat, 28 (19,6%) – od dwóch lat do dwóch lat i trzech miesięcy, 
13 (9,1%) – od dwóch lat i trzech miesięcy do trzech lat oraz pięć (3,5%) – od trzech lat 
do ponad trzech lat od dnia zatrudnienia. 

Analiza 10 z 17 przypadków tej formy aktywizacji, w których udział bezrobotnych został 
rozpoczęty w latach 2010-2013  i zakończony w okresie do trzech miesięcy od daty 
rozpoczęcia udziału bezrobotnego w formie wykazała, że: 

 system Syriusz wykazał udział dwóch osób bezrobotnych zatrudnionych u pracodawców 
w ramach analizowanej formy aktywizacji jako efektywny zatrudnieniowo z uwagi na 
fakt podjęcia zatrudnienia w okresie do trzech miesięcy od ponownej rejestracji po 
zakończeniu udziału w tej formie – w jednym przypadku było to zatrudnienie 
subsydiowane w ramach prac interwencyjnych, natomiast zatrudnienie pozostałych 
ośmiu osób nie zostało wykazane jako efektywne, 

 w ośmiu przypadkach rozwiązanie umów o pracę następowało na wniosek bezrobotnych 
(pozostałe dwa przypadki to upływ czasu, na jaki umowa została zawarta i porzucenie 
pracy), 

 w przypadku jednej osoby zatrudnienie ustało z uwagi na upływ czasu, na jaki umowa 
została zawarta, kolejna osoba porzuciła pracę, inna jako przyczynę rozwiązania 
umowy wskazała złe relacje z innymi pracownikami, w kolejnym przypadku jako 
przyczynę wskazano wyjazd za granicę, w jednym problemy rodzinne, zaś w  
przypadku pięciu pozostałych osób z dokumentacji PUP nie wynikały przyczyny 
rozwiązania umowy z bezrobotnymi.                   (dowód: akta kontroli str. 367, 377-379) 

3.2.7. Wystąpiło 676 przypadków ponownej rejestracji jako bezrobotne osób, które w latach 
2009-2013 były zatrudnione w ramach prac interwencyjnych albo robót publicznych 
i zakończyły udział w tej formie w okresie objętym kontrolą, w tym: 
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 531 osób, które zostały skierowane do prac interwencyjnych i ponownie zostały 
zarejestrowane jako bezrobotne, w tym 33 (6,2%) – w okresie do trzech miesięcy 
od daty rozpoczęcia formy, 302 (56,9%) – od trzech miesięcy do roku, 113 (21,3%) – 
od roku do roku i trzech miesięcy, 56 (10,5%) – od roku i trzech miesięcy do dwóch lat, 
osiem osób (1,5%) – od dwóch lat do dwóch lat i trzech miesięcy, dziewięć osób (1,7%) 
– od dwóch lat i trzech miesięcy do trzech lat oraz 10 osób (1,9%) – od trzech lat 
do ponad trzech lat od daty rozpoczęcia formy, 

 145 osób, które zostały skierowane do robót publicznych i ponownie zostały 
zarejestrowane jako bezrobotne, w tym 62 (42,8%) – w okresie do trzech miesięcy 
od daty rozpoczęcia formy, 78 (53,8%) – od trzech miesięcy do roku, cztery (2,8%) – 
od roku do roku i trzech miesięcy oraz jedna osoba (0,7%) – od dwóch lat i trzech 
miesięcy do trzech lat od daty rozpoczęcia formy. 

Analiza pięciu z 33 przypadków, które miały miejsce w latach 2011-2013 i dotyczyły 
ponownej rejestracji w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia prac interwencyjnych 
oraz pięciu z 62 takich przypadków w zakresie robót publicznych, wykazała że: 

 okresy, w jakich doszło do ponownego zarejestrowania osób korzystających z tych form 
aktywizacji jako bezrobotnych wynosiły od 35 do 61 dni, 

 w dziewięciu przypadkach czas uczestnictwa w formie wynikał z okresu, na jaki zawarto 
umowę na daną formę, 

 w jednym przypadku z bezrobotnym nie została podpisana umowa27 (zatrudnienie 
w ramach prac interwencyjnych), 

 system Syriusz w żadnym z 10 badanych przypadków nie wykazał udziału bezrobotnego 
w formie jako efektywnego zatrudnieniowo, 

 na dzień 15 lipca 2014 r. jedna z analizowanych osób była zatrudniona w ramach prac 
interwencyjnych, cztery – w ramach robót publicznych (analizie poddano dwukrotnie 
tę samą osobę, jednak zatrudnioną zarówno w ramach prac interwencyjnych i robót 
publicznych), jedna osoba nabyła prawa do emerytury, kolejna osiągnęła wiek 
emerytalny, zaś dwie osoby widniały w rejestrze jako bezrobotne. 

(dowód: akta kontroli str. 367, 380-382) 

3.3. Metody monitorowania efektywności zatrudnieniowej wybranych form 
aktywizacji  

Sposób monitorowania poszczególnych form aktywizacji w trakcie ich realizacji 
przedstawiono w pkt. 2.3.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Efektywność 
zatrudnieniowa wybranych form aktywnych finansowanych z FP monitorowana była 
corocznie przez Urząd na podstawie danych wykazanych w załączniku Nr 6 
do sprawozdania MPiPS-01. Po upływie okresu trwałości formy PUP nie monitorował 
efektywności zatrudnieniowej z wyjątkiem dotacji udzielanych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. W przypadku tej formy Urząd uzyskiwał z urzędu skarbowego informacje 
czy dana osoba po zakończeniu okresu trwałości tej formy dalej prowadziła działalność 
gospodarczą (dane te były pozyskiwane jedynie bezpośrednio po upływie okresu trwałości). 
W przypadku udzielenia pracodawcy refundacji kosztów utworzenia/doposażenia 
stanowiska pracy dla zatrudnianej osoby bezrobotnej, jeżeli pracodawca zwracał się 
do Urzędu z kolejnym wnioskiem o wsparcie, przedkładał Urzędowi aktualny stan 
zatrudnienia, z którego wynikało, czy stanowisko, które Urząd zrefundował w dalszym ciągu 
było przez pracodawcę utrzymane. 
Urząd nie prowadził badań lub analiz trwałości danej formy po upływie okresu 
obowiązywania umowy, zawartej na jej realizację.             (dowód: akta kontroli str. 329-335) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
27 Osoba utraciła status osoby bezrobotnej na podstawie skierowania do odbycia prac interwencyjnych, z którego wynikała 

data rozpoczęcia zatrudnienia. W dniu 4 listopada 2013 r. bezrobotny na wezwanie Urzędu stawił się w PUP, celem 
wyjaśnienia okoliczności niepodpisania umowy z organizatorem prac interwencyjnych (brak opisu efektów tego spotkania) 
i tego samego dnia został zarejestrowany jako osoba bezrobotna. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że dobrą praktyką byłoby prowadzenie działań 
monitorujących efektywność form aktywizacji bezrobotnych również po upływie tzw. okresu 
trwałości tych form. Ich wyniki mogłyby być wykorzystywane przy planowaniu 
poszczególnych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu na kolejne lata, 
co w konsekwencji mogłoby mieć wpływ na poprawę skuteczności i efektywności 
stosowanych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 
 

Podejmowane przez Urząd w latach 2011-2014 (do 31 marca 2014 r.) działania w zakresie 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych nie zawsze przekładały się na oczekiwane rezultaty 

w zakresie skuteczności i efektywności wybranych form aktywizacji. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli28 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku. 
 

Białystok, dnia 8 sierpnia 2014 r. 

Kontroler 
Maciej Brzosko 

inspektor kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Robert Skwarko 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 

 

                                                      
28  Dz. U. z 2012 r., poz. 82. ze zm.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


