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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/079 - Efektywność świadczenia usług rynku pracy 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Tadeusz Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/34/2018 
z 27 lutego 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia 1, ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Horbulewicz, Dyrektor PUP2 

(dowód: akta kontroli str. 3, 345) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej 
nieprawidłowości3, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W latach 2014-20174 stopa bezrobocia dla miasta Torunia spadła z 8,1% (przy 
15,5% w województwie kujawsko-pomorskim i 11,4% w kraju) do 5,2 % (przy 10,0% 
w województwie kujawsko-pomorskim i 6,6% w kraju). W latach tych liczba ofert 
pracy zarejestrowanych w PUP wzrosła z 5 389 do 8 502. 

W okresie objętym kontrolą PUP podejmował działania, które określały potrzeby 
i oczekiwania lokalnego rynku pracy, analizował zmiany zachodzące na tym rynku 
w zestawieniu ze stosowanymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 
Propozycje podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu były każdego roku opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy. 

Z badanej dokumentacji wynikało, że osoby bezrobotne miały ustalany profil pomocy 
oraz indywidualny plan działania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy5. Zmiana profilu pomocy 
następowała zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla 
bezrobotnego6. 

PUP prawidłowo udzielał wsparcia w ramach większości badanych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, a realizacja udzielonej formy wsparcia była monitorowana 
i kontrolowana.  

                                                      
1 Dalej: „PUP” lub „Urząd”. 
2 Od 1 lipca 2011 r. do 30 kwietnia 2018 r. Funkcję Zastępcy Dyrektora PUP pełni od 1 marca 2018 r. Pani Bożenna 

Pszczółkowska-Rudnicka. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
4 Z uwzględnieniem zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą NIK, dalej: 

„okres objęty kontrolą”. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm., dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. 
6 Dz. U. z 2014 r. poz. 631 dalej: „rozporządzenie w sprawie profilowania”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Analiza trwałości zatrudnienia bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w latach 
2013-2018 (do 22 marca) według metodologii opracowanej przez Najwyższą Izbę 
Kontroli wykazała, że najwięcej bezrobotnych nie powróciło do rejestru po 
przyznaniu środków na działalność gospodarczą, która to forma aktywizacji, zgodnie 
z wyliczeniami PUP, należała do najbardziej efektywnych w latach objętych kontrolą. 
Według danych wygenerowanych z systemu Syriusz7 spośród 6 448 osób 
bezrobotnych, które zakończyły aktywizację, do rejestru bezrobotnych przez ponad 
rok nie powróciło 3 290 osób (51%).  

Analiza skuteczności działań aktywizacyjnych PUP wobec 80 bezrobotnych 
wykazała, że zatrudnienie znalazło 63,8% tych osób (najwięcej - 40 osób - z II 
profilem pomocy – 100% badanych), które skorzystały z bonu na zasiedlenie, bonu 
stażowego, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dofinansowania za 
zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, z tego większość w dniu 
badania8 nadal pracowała.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na tym, że w zakresie pomocy udzielanej 
bezrobotnym w formie bonu na zasiedlenie stosowano nieprzewidziany w ustawie 
o promocji zatrudnienia wymóg warunkujący przyznanie takiego wsparcia w postaci 
żądania poręczenia, jako zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. Stosowne 
zapisy na temat ustanowienia takiego zabezpieczenia określano w umowach 
zawieranych z bezrobotnymi.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania PUP związane z ustalaniem profilu pomocy 
oraz przygotowywaniem indywidualnych planów 
działania dla bezrobotnych 

1.1. PUP dokonywał corocznie analizy rynku pracy na terenie Miasta Torunia. 
Podstawowym źródłem informacji odnośnie bezrobotnych i ofert pracy według 
zawodów i specjalności były dane gromadzone w systemie informatycznym 
„Syriusz”. Dla pełniejszej analizy lokalnego rynku pracy wykorzystywano badanie 
ofert pracy publikowanych w Internecie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy 
oraz prowadzone przez PUP badanie lokalnych pracodawców. Dodatkowo, na 
poziomie lokalnym, wykorzystywane były dane z Systemu Informacji Oświatowej 
Ministerstwa Edukacji Narodowej o absolwentach i uczniach szkół 
ponadgimnazjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 188-242) 

Jak podała Kierownik Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa PUP, Urząd na bieżąco 
pozyskuje informacje o lokalnym rynku pracy (podczas rozmów z bezrobotnymi, 
przedsiębiorcami i pracodawcami zgłaszającymi oferty pracy), w tym informacje 
o planowanych zwolnieniach, planowanych inwestycjach w mieście (z lokalnych 
mediów i stron internetowych firm działających na lokalnym rynku). Ponadto 
corocznie wśród losowo wybranych lokalnych przedsiębiorców (ok. 100) 
przeprowadza się ankietę dotyczącą aktualnego stanu zatrudnienia oraz planów na 
przyszły rok.  

(dowód: akta kontroli str. 149) 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego wyjaśniła, że w analizach wykorzystywane są 
dwa moduły systemu Syriusz9. Moduł BP wykorzystywany jest w badaniu 

                                                      
7 System teleinformatyczny wspomagający realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy. 

8 Badania prowadzono w okresie od 27 marca do 18 kwietnia 2018 r. 

9 Moduł - Badanie Przedsiębiorstw, dalej „BP”  oraz moduł - „Współpraca z Kontrahentem, dalej: „WK”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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ogólnopolskim, w którym koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej10. Przeprowadzane jest raz w roku, na losowo wybranej (bez udziału 
PUP) grupie pracodawców z terenu miasta, na podstawie rejestru Głównego Urzędu 
Statystycznego11. Liczba podmiotów do badania waha się w granicach 100 dla 
miasta Torunia. Wyniki są zapisywane w systemie i automatycznie przekazywane 
do MRPiPS. Moduł WK12 wykorzystywany jest w analizie prowadzonej na użytek 
PUP. Rejestr pracodawców w systemie Syriusz zawiera około 13 tys. aktywnych 
podmiotów z terenu miasta. Przy obecnych zasobach PUP możliwe jest 
przeprowadzenie diagnozy tylko na wybranej grupie podmiotów. W tym celu stosuje 
się kryteria mające wpływ na wybór grupy, np. założenie przynajmniej jednego 
kontaktu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy z tymi podmiotami, które dostały 
jakiekolwiek wsparcie finansowe i które oferowały zatrudnienie pracownika. Pani 
Kierownik dodała, że spora grupa pracodawców uzależnia kontakt z pracownikami 
PUP od własnych potrzeb i ogranicza je do złożenia zapotrzebowania na nowego 
pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 243-245) 

PUP pozyskiwał dane o liczbie osób aktywnych i biernych zawodowo na terenie 
Miasta Torunia, wykorzystując zasoby GUS. Rejestr pracodawców był prowadzony 
i na bieżąco uaktualniany w systemie SYRIUSZ. Jak podała w wyjaśnieniach 
Kierownik Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa PUP, z  częścią pracodawców 
kontakt był utrudniony z powodu m.in. lokalizacji głównej siedziby firmy poza 
obszarem działania PUP. Część  pracodawców ograniczała kontakt jedynie do 
składania wniosków o zorganizowanie stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 149, 188-242) 

W okresie objętym kontrolą PUP zdiagnozował w Toruniu następujące zawody 
deficytowe: 
- w 2014 r. - pracownicy centrum elektronicznej obsługi klienta, centrum obsługi 

telefonicznej, szlifierze metali, pracownicy sprzedaży i pokrewni, pracownicy przy 
pracach prostych;  

- w 2015 r. - maszyniści kolejowi i metra, dealerzy i maklerzy aktywów finansowych, 
średni personel z dziedziny prawa i pokrewny, projektanci aplikacji sieciowych 
i multimediów, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej 
niesklasyfikowani; 

- w 2016 r. - pracownicy wykonujący dorywcze prace proste, robotnicy wykonujący 
prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt, lekarze specjaliści (ze 
specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty), pielęgniarki z tytułem specjalisty, 
projektanci aplikacji sieciowych i multimediów; 

- w 2017 r. - pracownicy wykonujący dorywcze prace proste, pośrednicy pracy 
i zatrudnienia, analitycy systemów komputerowych, robotnicy wykonujący prace 
proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt, kierownicy w instytucjach 
finansowych i ubezpieczeniowych. 

Zdiagnozowano też następujące zawody nadwyżkowe: 
- w 2014 r. - bibliotekoznawcy, księgowi, opiekunki domowe, operatorzy 

wprowadzania danych, mechanicy maszyn i urządzeń przemysłowych; 
- w 2015 r. - fizycy astronomowie, operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych, 

obuwnicy i pokrewni, kierownicy ds. strategii i planowania, dziennikarze; 

                                                      
10 Dalej: „MRPiPS”. 
11 Dalej: „GUS”. 
12 Moduł WK gromadzi dane uzyskane przez PUP w ramach kontaktów doradców klienta z pracodawcami (m.in. dane firmy, 

dane dotyczące zatrudnienia, osoby wskazane do kontaktu, częstotliwość kontaktów, terminy kontaktów, sposób kontaktu, 
oczekiwania pracodawcy względem urzędu, podjęte działania urzędu na rzecz pracodawcy). 
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- w 2016 r. - pracownicy handlowi, dietetycy i żywieniowcy, dyżurni ruchu, 
manewrowi i pokrewni, kaletnicy, rymarze i pokrewni, nauczyciele sztuki 
w placówkach pozaszkolnych; 

- w 2017 r. - dziennikarze, operatorzy maszyn przetwórczych i pokrewni, obuwnicy 
i pokrewni, dietetycy i żywieniowcy, nauczyciele szkół podstawowych. 

Z danych uzyskanych z systemu Syriusz wynikało, że w okresie objętym kontrolą 
PUP kierował osoby bezrobotne na staż w 83 zawodach, w tym najczęściej 
w zawodzie pracownik biurowy - 1 035 razy, sprzedawca - 996 razy, referent - 443 
razy. Analiza zawodów nadwyżkowych występujących na terenie miasta Torunia, 
wykazała, że wystąpiły przypadki kierowania na staż w zawodach nadwyżkowych 
wymienionych w analizach PUP, takich jak: księgowy – 181 razy, sekretarka – 136 
razy, pomoc kuchenna – 311 razy, magazynier – 381 razy. Zastępca Dyrektora PUP 
wyjaśniła, że staż jest instrumentem rynku pracy, z którego najczęściej korzystają 
lokalni pracodawcy oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP. Oferty stażowe 
są rozpatrywane w zależności od programu oraz źródła finansowania 
w skorelowaniu z aktualnymi potrzebami pracodawców. Ważnym aspektem jest 
wskazanie konkretnej osoby na dane stanowisko pracy, bądź samodzielne 
znalezienie pracodawcy przez osobę bezrobotną. Może zdarzyć się skierowanie 
osób bezrobotnych na staż mimo, że dotyczy on zawodu nadwyżkowego, gdyż 
staże są praktycznym nabywaniem umiejętności w miejscu pracy bez zobowiązania 
pracodawcy do zatrudnienia po ich zakończeniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 65-69, 142-143, 262-265) 

Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy, 
a także opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej należało do 
zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Jak podał zatrudniony statystyk, 
do którego obowiązków należało wykonywanie ww. zadań zakres, zasięg 
i częstotliwość pozyskiwania informacji wynikała z bieżących potrzeb, bądź była 
narzucona przez instytucje nadzorujące lub współpracujące13. Dodał, że cyklicznie 
prowadzono analizę wybranych zawodów (grup zawodów) w kontekście zmian 
zatrudnieniowych na lokalnym rynku pracy w kolejnych 12 miesiącach, monitoring 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych (wykonywany dwa razy do roku) oraz 
badania ankietowe pracodawców przeprowadzane raz do roku, najczęściej 
w okresie od września do listopada. 

(dowód: akta kontroli str. 149, 246-249) 

Z dokumentów analitycznych sporządzanych przez PUP14 na potrzeby lokalnego 
rynku pracy wynikało, że struktura i podział bezrobotnych nie zmieniał się w ciągu 
ostatnich lat. Osoby bez zawodu oraz sprzedawcy byli w czołówce zawodów, 
w których odsetek bezrobotnych był największy. W latach 2015-2017 stopa 
bezrobocia uległa zmniejszeniu z 8,1 % do 5,2 %, przy jednoczesnym zwiększeniu 
dostępnych ofert pracy, tj. z 5 389 do 8 502. Najwięcej bezrobotnych występowało 
w trzech grupach zawodów: „pracownicy usług i sprzedawcy”, „robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy” oraz „technicy i inny średni personel”. Na koniec 2015, 
2016 i 2017 roku było to: 3 233,  2 967 i 4 698 osób bez pracy stanowiących 
odpowiednio 59,35%, 58,54% i  56,35% bezrobotnych z terenu miasta Torunia. 
Z kolei najwięcej ofert pracy w ww. okresie dotyczyło dwóch pierwszych z ww. grup 
o najwyższym bezrobociu oraz grupy „pracownicy wykonujący prace proste” (w tych 
trzech grupach w latach 2015, 2016 i 2017 było: 5 464, 7 173 i 8 534 ofert pracy, co 

                                                      
13 M.in. Wojewódzki Urząd Pracy, MRPiPS, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
14 Raportów rocznych zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla miasta Torunia za 2014 r. 2015 r., 2016 r. i 2017 r. 
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stanowiło odpowiednio 48,84%, 52,86% i 51,37% wszystkich ofert). 
W elementarnych grupach zawodów zdecydowanie najliczniejszą grupę 
bezrobotnych odnotowano w zawodzie „sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)”. 
Największe grupy osób bezrobotnych stanowiły kobiety oraz osoby długotrwale 
bezrobotne. Biorąc pod uwagę odsetek bezrobotnych bez zawodu w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji znajdowały się osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej. Najmniejszy odsetek stanowiły osoby 
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Prognozowane zmiany 
w zatrudnieniu (na podstawie badania pracodawców) dotyczyły jedynie 
nieznacznego zwiększenia zatrudnienia dla takich grup zawodów jak: „technicy 
i inny średni personel”, „pracownicy biurowi”, „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” 
czy „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń”. Z przebadanych pracodawców, 
około 80% nie przewidywało żadnych zmian w zatrudnieniu w 2016 roku, a 70% 
w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 149, 188-242, 315-334) 

1.2. Jak podała Kierownik Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa PUP, Urząd 
prowadził analizy wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podczas 
planowania form pomocowych na kolejny rok kalendarzowy. Z analizy ww. 
wskaźników korzystano m.in. przy aktualizacji i realizacji Miejskiego Programu 
Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, opracowaniu planu 
szkoleń grupowych i rozpatrywaniu wniosków indywidualnych na szkolenia; podczas 
pisania projektów o środki współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wnioskowaniu o dodatkowe środki z rezerwy MRPiPS, planowaniu 
form wsparcia, a także podczas Toruńskich Dni Kariery. 

(dowód: akta kontroli str. 149) 

1.3. Opracowane przez PUP propozycje podziału środków Funduszu Pracy na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu były w latach 2014-2017 zaopiniowane 
przez Powiatową Radę Rynku Pracy, zgodnie z art. 22 ust. 6 w związku z ust. 5 
pkt 3 oraz art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 30) 

1.4. W 2014 r. na aktywizację zawodową bezrobotnych przyznano 
14 278,6 tys. zł, wydatkowano 13 562,3 tys. zł (95%), objęto nimi 2 734 osób 
bezrobotnych15. 

W szczególności plan według potrzeb na 2014 r. na staże, prace interwencyjne, 
roboty publiczne, dotacje na działalność gospodarczą, refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy oraz pozostałe formy aktywizacji wynosił 3 515,8 tys. 
zł i miał objąć 456 bezrobotnych, natomiast plan wg otrzymanych środków 
algorytmowych, dla przyjętych do realizacji form aktywizacji, wyniósł 3 511 tys. zł 
i objął 486 bezrobotnych.  

W 2015 r. na aktywizację zawodową przyznano 17 189,6 tys. zł, wydatkowano 
15 210,3 tys. zł (88,5%), z czego skorzystało 2 459 bezrobotnych16.    

                                                      
15 W tym: [1] na staże wydatkowano 6 261,2 tys. zł, skorzystało 1 068 osób; [2] na prace interwencyjne 226 tys. zł, skorzystały 

42 osoby; [3] na roboty publiczne 98,7 tys. zł, skorzystało 12 osób); [4] na bon zatrudnieniowy 9,6 tys. zł, skorzystało siedem 
osób); [5] na bon szkoleniowy 32 tys. zł, skorzystało 13 osób; [6] na bon stażowy 95,4 tys. zł, skorzystały 24 osoby; [7] na 
bon na zasiedlenie 59,4 tys. zł, skorzystało osiem osób;  [8] na dotacje na działalność gospodarczą 3 044,9 tys. zł, 
skorzystało 148 osób; [9] na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 1 675,3 tys. zł, skorzystały 83 osoby; [10] 
na pozostałe formy aktywizacji 2 059,8 tys. zł, skorzystało 1 329 osób. 

16 W tym: [1] na: staże wydatkowano 4 936,8 tys. zł, skorzystało 951 osób; [2] na prace interwencyjne 575,30 tys. zł, 
skorzystało 133 osób; [3] na roboty publiczne 136,2 tys. zł, skorzystało 15 osób;  [4] na świadczenie aktywizacyjne 11,5 tys. 
zł, dwie osoby); [5]  na bon zatrudnieniowy 52,4 tys. zł, 13 osób; [6] na bon szkoleniowy 40,8 tys. zł, 12 osób; [7] na bon 
stażowy 395,8 tys. zł, 62 osoby; [8] na bon na zasiedlenie 200,9 tys. zł, skorzystało 26 osób; [9] na dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób 50 plus 42,1 tys. zł, skorzystało 13 osób; [10] na dotacje na działalność gospodarczą 3 691,4 tys. zł, 
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W 2016 r. na aktywizacją zawodową przyznano 10 671,5 tys. zł, wydatkowano 
10 716,5 tys. zł (100,4%), z czego skorzystało 2 083 bezrobotnych17.  

W 2017 r. na aktywizacją zawodową przyznano 10 914,7 tys. zł, wydatkowano 
10 387,4 tys. zł (95,4%), z czego skorzystało 2 195 bezrobotnych18. 

W latach 2014-2017 najwięcej środków PUP przeznaczał na staże (w kolejnych 
latach odpowiednio 6 261,2 tys. zł, 4 936,8 tys. zł 4 000,4 tys. zł 3284,8 tys. zł., 
Najmniej środków przeznaczono w 2014 r. na bon zatrudnieniowy (9,6 tys. zł), 
a w latach 2015-2017 na świadczenie aktywizacyjne (odpowiednio 11,5 tys. zł, 
9,7 tys. zł, 7 tys. zł). Jak podał Dyrektor PUP staże to forma, która umożliwia 
poznanie i przygotowanie przyszłego pracownika. Pracodawcy byli zainteresowani 
poznaniem m.in. możliwości nowo zatrudnionej osoby, w tym adaptacji z innymi 
pracownikami w firmie, szybkością przyswajania nowych zadań. Natomiast 
bezrobotnym staż umożliwiał zdobycie doświadczenia zawodowego, bez którego 
niejednokrotnie nie mogli podjąć pracy. Z kolei dotacje cieszyły się 
zainteresowaniem bezrobotnych po 30 roku życia, o ustabilizowanej sytuacji 
rodzinnej, którzy po utracie pracy mieli sprecyzowane plany zawodowe. Według 
Dyrektora PUP na dotacje zapotrzebowanie jest zawsze większe niż możliwości 
finansowe. 

(dowód: akta kontroli str. 31-35, 55-61) 

Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, że środki przyznawane z Funduszu Pracy19 
(w ramach algorytmu i z rezerwy) były kierowane  do wybranych grup bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, na podstawie wskaźników takich, 
jak: wiek, wykształcenie, długotrwałość bezrobocia. W każdym roku objętym 
kontrolą środki te były niewystarczające. Nowe instrumenty rynku pracy 
(wprowadzone w 2014 r. do ustawy o promocji zatrudnienia), w niewielkim stopniu 
zainteresowały bezrobotnych, jak i pracodawców. Stąd PUP zmuszony był 
modyfikować plan finansowy i przesuwać część środków na formy, na które ich 
brakowało, bądź cieszyły się stale dużym zainteresowaniem na lokalnym rynku 
pracy. Ponadto, jeśli środki otrzymane na realizację zaplanowanych form aktywizacji 
bezrobotnych były niewystarczające PUP wnioskował o dodatkowe z rezerwy 
Ministra oraz dokonywał przesunięcia środków z form, gdzie wystąpiła nadwyżka na 
działania, w których były one niewystarczające. Dotyczyło to m.in. staży, dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia stanowisk pracy, bonów na 
zasiedlenie. Powodem przesunięć był brak zainteresowania tymi formami ze strony 
bezrobotnych bądź pracodawców. 

(dowód: akta kontroli str. 62-64) 

W latach 2014-2017 w PUP odstąpiono od realizacji niektórych nowych form 
aktywizacji zawodowej, takich jak grant na telepracę, pożyczki z FP na utworzenie 

                                                                                                                                       
skorzystało 169 osób; [11] na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 3 193,3 tys. zł, skorzystało 171 osób; [12] 
na pozostałe formy aktywizacji 1 933,8 tys. zł, skorzystało 892 osoby.    

17 W tym: [1] na: staże 4 000,4 tys. zł, skorzystało 796 osób; [2] na prace interwencyjne 782,5 tys. zł, skorzystało 151 osób; [3] 
na roboty publiczne 101,5 tys. zł, skorzystało 8 osób; [4] na świadczenie aktywizacyjne 9,7 tys. zł, skorzystały 2 osoby; [5] 
na bon zatrudnieniowy 85,6 tys. zł, skorzystało 16 osób; [6] na bon szkoleniowy 21,3 tys. zł, skorzystały 4 osoby; [7] na bon 
stażowy 836,8 tys. zł, skorzystało 105 osób; [8] na bon na zasiedlenie 178,4 tys. zł, skorzystały 22 osoby; [8] na 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50plus 125,6 tys. zł, skorzystało 17 osób; [9] na dotacje na działalność 
gospodarczą 2 197, tys. zł, skorzystało 101 osób; [10] na  refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 663,6 tys. zł, 
skorzystało 30 osób; [11] na pozostałe formy aktywizacji 1 714,1 tys. zł, skorzystało 831 osób. 

18 W tym: [1] na staże 3284,8 tys. zł, skorzystało 744 osób; [2] na prace interwencyjne 499,1 tys. zł, skorzystało 97 osób; [3] na 
roboty publiczne 109 tys. zł, skorzystało 9 osób; [4] na świadczenie aktywizacyjne 7 tys. zł, skorzystała 1 osoba; [5] na bon 
zatrudnieniowy 77,9 tys. zł, skorzystało 16 osób; [6] na bon szkoleniowy 10,3 tys. zł, skorzystały 3 osoby; [7] na bon stażowy 
469,8 tys. zł, skorzystało 39 osób; [8] na bon na zasiedlenie 267,4 tys. zł, skorzystały 32 osoby; [9]  na dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób 50 plus 90,4 tys. zł, skorzystały 23 osoby; [9] na dotacje na działalność gospodarczą 2 834,1 tys. zł, 
skorzystało 122 osób; [10] na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy 1 265,4 tys. zł, skorzystały 54 osoby; [11] 
na pozostałe formy aktywizacji 1 472,2 tys. zł, skorzystało 1055 osób. 

19 Dalej: „FP”. 
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stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczki z FP na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz na refundację składek za bezrobotnych do 30 roku życia. 
Odstąpienia te były, jak podała Zastępca Dyrektora PUP, wynikiem braku 
zainteresowania ze strony pracodawców, co w jej opinii wynikało z możliwości 
ubiegania się równocześnie o refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie 
społeczne dla tej samej grupy bezrobotnych, a w przypadku pożyczek 
z konieczności spłaty środków. Ograniczonym zainteresowaniem cieszyło się 
świadczenie aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy oraz dofinansowanie do 
wynagrodzenia dla osób po 50 roku życia. 

(dowód: akta kontroli str. 31-35, 62-64) 

1.5. Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora PUP wynikało, że wykorzystanie nowych 
form aktywizacji napotykało na następujące bariery:  

- brak zainteresowania pracodawców, mimo zaplanowanych środków i dużej akcji 
promocyjnej ze strony PUP oraz zainteresowania kobiet posiadających dziecko 
poniżej 6 roku życia, które wyrażały chęć podjęcia pracy w formie telepracy, 
pracodawcy nie wyrażali zgody na taką formę (w przypadku grantu na 
telepracę); 

- brak bezrobotnych spełniających warunki do zatrudnienia w ramach świadczenia 
aktywizacyjnego (w przypadku świadczenia aktywizacyjnego); 

- niewielkie zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem bezrobotnych powyżej 
50 roku życia; 

- brak zainteresowania bezrobotnych i pracodawców pożyczkami z FP na 
utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, lub na podjęcie działalności 
gospodarczej, które trzeba spłacać (dofinansowanie działalności gospodarczej 
i refundacja wyposażenia stanowiska pracy, jako bezkosztowe w przypadku 
wywiązania się z warunków umowy są konkurencyjne dla pożyczek);  

- profil bezrobotnego przy naborze na aktywne formy, który znacznie ogranicza 
liczbę bezrobotnych kwalifikujących się do udzielenia pomocy finansowej; 

- środki z rezerwy Ministra przypisane do konkretnych grup bezrobotnych. Stanowi 
to duże utrudnienie przy wyborze odpowiedniej osoby do zatrudnienia. 
Natomiast konieczność wydania środków do końca roku zawęża formy wsparcia 
jakie mogą być oferowane (np. staże, dłuższe szkolenia). 

(dowód: akta kontroli str. 60) 

1.6. Funkcję doradcy klienta w PUP pełniło w roku: 2014 r. - 27 pracowników 
(w pełnym wymiarze godzin), w 2015 - 39 pracowników (łącznie 37 etatów), 
w 2016 r. 39 pracowników (34 etaty) i w 2017 r. 37 pracowników (33 etaty). Liczba 
doradców klienta pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy była zgodna 
z wymogami określonymi w art. 86 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu 
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy20. W badanym okresie funkcje doradcy 
klienta pełnili pracownicy zajmujący stanowiska wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy 
o promocji zatrudnienia, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do 
spraw rozwoju zawodowego i specjaliści ds. programów. Nie było wśród nich osób 
w stopniu stażysty. 

Wzrost liczby pracowników pełniących funkcję doradcy klienta w 2015 r. w stosunku 
do 2014 r. wyniósł 44% (37% w etatach) i przełożył się na znaczny (42%) spadek 
liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę (39% na jeden etat). 
W ocenie Zastępcy Dyrektora PUP nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia 
wprowadzona w 2014 r. umożliwiła nadanie funkcji doradcy klienta, w tym doradcy 

                                                      
20 Dz. U. poz. 667, dalej: „rozporządzenie w sprawie prowadzenia usług rynku pracy”. 
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klienta instytucjonalnego pracownikom PUP posiadającym doświadczenie 
zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi21, co spowodowało zwiększenie 
efektywności świadczonych usług przez PUP i wpłynęło na ujednolicenie systemu 
obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy 

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 285) 

Czas oczekiwania od zarejestrowania się w rejestrze dla bezrobotnych do spotkania 
z doradcą klienta w PUP22 wynosił 7 dni. W trzech przypadkach czas ten wyniósł 13, 
18 i 20 dni. Kierownik Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa wyjaśniła, że dłuższe 
oczekiwanie trzech badanych osób bezrobotnych na spotkanie z doradcą było 
związane z wydłużeniem się procedury ich rejestracji w rejestrze bezrobotnych 
z powodu niedostarczenia przez nich wymaganych dokumentów: zaświadczeń 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub umowy potwierdzającej wcześniejsze 
zatrudnienie. 

(dowód: akta kontroli str. 72-130, 271-273) 

Średnia liczba wizyt osób bezrobotnych przypadających dziennie na jednego 
doradcę klienta indywidualnego w PUP wynosiła w poszczególnych latach 2014-
2017 odpowiednio 13, 14, 12 i 11 wizyt. Natomiast średni czas obsługi jednego 
bezrobotnego wynosił około 30 minut, a w przypadku ustalania profilu pomocy oraz 
opracowania indywidualnego planu działania23 – do jednej godziny. W ocenie 
Zastępcy Dyrektora liczba doradców klienta była wystarczająca dla sprawnej obsługi 
interesantów PUP w latach 2014-2017. 

(dowód: akta kontroli str.284-285) 

1.7. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2014-2017, 
według stanu na koniec każdego roku, wynosiła odpowiednio 7 430, 6 247, 5 569  
i 4 814 osób.  

Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy I, II i III oraz ich udział w ogólnej 
liczbie bezrobotnych na koniec roku przedstawiał się następująco:  
- w 2015 r. - 373 osób z profilem I (5,97%), 3 887 osób z profilem II (62,22%) 

i 1 450 z profilem III (23,21%);  
- w 2016 r. - 327 osób z profilem I (5,87%), 3 338 osób z profilem II (59,94%) 

i 1743 osób z profilem III (31,30%);  
- w 2017 r. - 186 osób z profilem I (3,86%), 2 654 osób z profilem II (55,13%) 

i 1 871 osób z profilem III (38,87%). 

(dowód: akta kontroli str. 6-29) 

Pytania z Kwestionariusza zadawane w celu ustalenia profilu pomocy dla osób 
bezrobotnych, którzy rejestrowali się w PUP dotyczyły: wieku, płci, poziomu 
wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych, ew. 
niepełnosprawności, czasu pozostawania bez pracy, postawy wobec propozycji 
pracy, posiadanych uprawnień i umiejętności zawodowych, oddalenia od 
potencjalnych miejsc pracy, możliwości dojazdu. Ponadto dotyczyły opinii 
o szansach na zalezienie pracy, przyczyn utrudniających jej podjęcie, powodów 
rejestracji w PUP (poza uzyskaniem ubezpieczenia zdrowotnego), sposobów 
samodzielnego poszukiwania pracy, samodzielności w tworzeniu dokumentów 
aplikacyjnych, gotowości do pracy za minimalną płacę, gotowości do kontaktów 
z urzędem pracy, motywacji (pozafinansowej) do podjęcia pracy, możliwości 
kontaktu z urzędem pracy i potencjalnymi pracodawcami. Osoba bezrobotna była 

                                                      
21 Dotychczasowi pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego i specjaliści ds. programów. 
22 Zbadano na próbie 80 bezrobotnych. 
23 Dalej: „IPD”. 
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też pytana o to, co jest w stanie zrobić w celu zwiększenia swoich szans na podjęcie 
pracy oraz kiedy może podjąć pracę. 

 (dowód: akta kontroli str. 44-51) 

Kierownik Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa wyjaśniła, że profil pomocy dla 
bezrobotnego ustalany jest na podstawie dwóch zmiennych: oddalenia 
bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowości do wejścia lub powrotu na ten rynek, 
które badane są za pomocą kwestionariusza. Wywiad przeprowadzany jest 
indywidualnie z osobą bezrobotną, podczas którego doradca klienta zadaje kolejne 
pytania z kwestionariusza. Nie odczytuje się możliwych odpowiedzi i nie narzuca 
ich, dba, aby osoba bezrobotna samodzielnie formułowała odpowiedź, którą 
zaznacza na formularzu. Rola doradcy sprowadza się do funkcji przewodnika, który 
akceptuje swego rozmówcę i jego odpowiedzi.  
Zdaniem Pani Kierownik katalog pytań i odpowiedzi jest tak skonstruowany, że nie 
zawsze uwzględnia indywidualną sytuację osoby bezrobotnej (np. osób karanych 
i osób wychowujących małe dzieci). Dodała, że zdarza się, że pytania zawarte 
w kwestionariuszu sprawiają problemy i wątpliwości interpretacyjne. Jeśli osoba 
bezrobotna nie rozumie pytania lub nie potrafi sformułować odpowiedzi, wówczas 
doradca pomaga poprzez dodatkowe objaśnienia lub zadawanie pytań 
dodatkowych. W trakcie wypełniania kwestionariusza możliwa jest korekta 
odpowiedzi na życzenie osoby bezrobotnej. Na etapie profilowania, doradcy pytają 
osoby bezrobotne o oczekiwania wobec PUP oraz bariery na rynku pracy i starają 
się uwzględniać ich preferencje w zakresie form aktywizacji przy określaniu profilu 
pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

Badanie ustalania profilu pomocy dla osób rejestrujących się w PUP w latach 
objętych kontrolą, przeprowadzone na próbie 80 bezrobotnych24 wykazało, że: 
- w każdym przypadku dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, po dniu 

wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw25 ustalenie 
profilu pomocy nastąpiło podczas pierwszego spotkania bezrobotnego, po jego 
rejestracji (siedem dni po rejestracji). Dla 16 osób bezrobotnych, które 
zarejestrowały się w PUP przed wejściem w życie ww. ustawy profil pomocy 
został ustalony do końca 2014 r., tj. zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 marca 
2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw26; 

- nie było przypadków niewyrażenia przez osobę bezrobotną, zgody na ustalenie 
profilu pomocy; 

- bezrobotny miał możliwość zawnioskowania o zmianę profilu w każdym czasie, 
również bezpośrednio po ustaleniu profilu; 

- każdorazowo po ustaleniu profilu pomocy doradca klienta informował osoby 
bezrobotne, jakimi formami pomocy może zostać objęty w ramach ustalonego 
profilu. Od 2015 r. informacja taka była wydrukowana i z podpisem osoby 
bezrobotnej umieszczana w jego w teczce w PUP; 

- w momencie ustalenia profilu nie było przypadków zgłaszania przez 
bezrobotnych, że są zainteresowani innymi formami pomocy, niż przewidziane 
w ramach przydzielonego im profilu pomocy; 

- w badaniu nie stwierdzono przypadków występowania bezrobotnych ze skargami 
do PUP w zakresie ustalenia profilu pomocy i form ich aktywizacji. W okresie 
objętym kontrolą wpłynęły do PUP dwie skargi związane z aktywizacją 

                                                      
24 Czterdzieści osób dla których PUP ustalił II profil pomocy oraz po 20 osób z I i III profilem pomocy. 
25 Dz. U. z 2014, poz. 598, ze zm. Ustawa weszła w życie 27 maja 2014 r. 
26 Dz.U. poz. 598 ze zm. 
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bezrobotnych, obie w 2017 r., które dotyczyły nieudzielenia dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej. Obie zostały uznane za bezzasadne. 

(dowód: akta kontroli str. 72-130, 274-282) 

1.8. Badanie przypadków zmiany przez PUP ustalonego profilu pomocy dla 
bezrobotnego, przeprowadzone na próbie 10 bezrobotnych27 wykazało, że: 
- w siedmiu przypadkach o zmianę profilu wnioskowała osoba bezrobotna (w tym 

cztery wnioski miały formę pisemną, w trzech przypadkach chęć zmiany profilu 
osoby bezrobotne zgłaszały w trakcie rozmowy z doradcą), czterokrotnie zmiana 
następowała z inicjatywy PUP28; 

- na 11 przypadków zmiany profilu stwierdzono trzy zmiany z profilu I na II, pięć – 
z III na II i dwa – z II na III; 

- przyczynami zmiany profilu w trakcie realizacji działań przewidzianych w ramach 
IPD była w każdym przypadku zmiana sytuacji bezrobotnego, o której mowa 
w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 
2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego29. Z jednej strony 
zmiana ta prowadziła do wzrostu gotowości do podjęcia pracy i chęci 
skorzystania z aktywacji zawodowej w formie niedostępnej dla danego profilu, 
np. skorzystania ze stażu, gdy brak doświadczenia zawodowego utrudniał 
podjęcie pracy, znalezienia pracodawcy deklarującego zatrudnienie w ramach 
określonych form wsparcia przez PUP, zamiaru złożenia wniosku o dotację na 
działalność gospodarczą, a z drugiej strony u osoby bezrobotnej zmniejszyła się 
gotowość do podjęcia pracy m.in. z powodu ograniczonej dyspozycyjności 
ze względów rodzinnych (urodzenia dziecka, choroby bliskiej osoby), wieku, 
problemów zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 132-141, 177-187, 256-257, 335-336, 346-366) 

1.9. Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, że profilowanie pomocy dla bezrobotnego 
kwalifikuje go do wsparcia finansowego, bądź je wyklucza. Podała, że w trakcie 
rozmowy z osobą bezrobotną nie zawsze udaje się uzyskać odpowiedzi na 
zadawane pytania. Osoby profilowane często nie chciały odpowiadać na pytania, 
buntowały się przeciwko narzuconym pytaniom, bądź były one dla nich 
niezrozumiałe. Są zestresowane, ale też przygotowane, stąd zdarza się, że 
„wymuszają” określony profil. Weryfikacją profilowania jest IPD i dalsza praca 
z doradcą klienta, który wspólnie z bezrobotnym dobiera odpowiednie dla niego 
wsparcie dla poprawy jego sytuacji na rynku pracy. W związku z tym doradcy klienta 
poświęcali dużo czasu, aby dobrze sprofilować swoich klientów. 

Zdaniem zastępcy Dyrektora modyfikację sposobu profilowania należałoby zacząć 
od zmian w kwestionariuszu narzuconym wielością pytań. Wskazała, że często nie 
uzyskuje się odpowiedzi, czy osoba jest oddalona od rynku pracy, bądź gotowa do 
podjęcia zatrudnienia. Pytania o poziom wykształcenia, znajomość języków obcych, 
czas pozostawania bez pracy, uprawnienia i doświadczenia zawodowe nie 
odzwierciedlają faktycznej sytuacji w danym momencie osoby profilowanej. 
W kwestii gotowości do powrotu na rynek pracy, odnosząc się do pytań 
z kwestionariusza o angażowanie się we własne poszukiwanie pracy i powód 
rejestracji w Urzędzie, Zastępca Dyrektora wyjaśniła, że odpowiedzi często są 
nieprawdziwe. Wielu bezrobotnych rejestruje się tylko i wyłącznie w celu 
ubezpieczenia. W jej ocenie pytania w kwestionariuszu sugerują odpowiedzi i rola 

                                                      
27 Osiem przypadków zmiany ustalonego profilu pomocy stwierdzono podczas badania ww. próby 80 bezrobotnych, dwie 

osoby dobrano do badań dodatkowo. 
28 W przypadku jednej z osób bezrobotnych, w okresie badania, profil zmieniany był dwukrotnie, na ustny wniosek osoby 

bezrobotnej, a następnie z inicjatywy doradcy PUP. 
29 Dz.U. z 2014 r. poz. 631, dalej: „rozporządzenie w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego”. 
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doradcy klienta ogranicza się do ich zadawania i zapisywania odpowiedzi, a nie do 
głębokiej analizy sytuacji każdej osoby. Zdarza się, że trzeba kilkakrotnie powtarzać 
zadawane pytania, ale także pytany powraca do wcześniej zadawanych pytań 
i zmienia odpowiedzi. Fundamentalną sprawą u profilowanych osób jest 
dopasowywanie odpowiedzi do z góry założonego profilu, bo od tego zależy rodzaj 
wsparcia ze strony Urzędu. Według niej proponowana w Ustawie zmiana polegająca 
na nieobowiązkowym profilowaniu wydaje się być słuszną. Pojawia się jednak 
otwarta kwestia pomocy osobom „niesprofilowanym”. 

(dowód: akta kontroli str. 55-61) 

1.10. Zgodnie z danymi statystycznymi PUP, w latach 2014-2017 opracowano dla 
bezrobotnych łącznie 32 854 indywidualnych planów działania, z tego w roku 2014 - 
8 637, w 2015 r. - 8 900, w 2016 r. - 8 243 i w 2017 r. - 7 074. 

(dowód: akta kontroli str. 157-179, 254-257, 267) 

Badanie IPD przeprowadzone na próbie 80 bezrobotnych, dla których w okresie 
badanym PUP te plany przygotował (40 osób z II profilem pomocy, w tym po 10  
korzystających: z bonu na zasiedlenie, bonu stażowego, dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej i dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego, który 
ukończył 50 rok życia oraz po 20 osób z I30 i III31 profilem pomocy) wykazało, że 
zawierały one działania możliwe do zastosowania przez PUP w ramach pomocy 
określonej w ustawie oraz działania do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania 
pracy wraz z planowanymi terminami ich realizacji; planowane terminy i formy 
kontaktów z doradcą klienta; termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego 
planu działania. 

Na 113 IPD zbadanych w ramach ww. próby 80 bezrobotnych 109 zostało przez 
PUP przygotowanych w terminach zgodnych z określonymi w art. 34a ust. 3 ustawy 
o promocji zatrudnienia, tj. w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy. 68 
IPD (60,2%) sporządzono w dniu ustalenia profilu, 41 (36,3%) do 60 dni od dnia 
ustalenia profilu pomocy, a cztery (3,5%) w terminie ponad 60 dni od dnia ustalenia 
profilu (62, 64, 68 i 71 dni). Kierownik Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa 
wyjaśniła, że we wszystkich przypadkach terminy na opracowanie IPD były 
wyznaczone poniżej 60 dni od ustalenia profilu. W przypadku opóźnienia o dwa dni 
osoba zgłosiła się pięć dni po wyznaczonym terminie i doradca uznał podaną 
przyczynę za usprawiedliwioną. Następna osoba dostarczyła zwolnienie lekarskie 
i zgłosiła się po pięciu dniach od ustalonej daty wizyty. Kolejne dwie osoby 
wnioskowały do doradcy o przesunięcie terminu opracowania IPD: jedna ze względu 
na konieczność wyjazdu, druga z uwagi na uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu 
studiów podyplomowych.  

(dowód: akta kontroli str. 72-130, 157-179, 268-270, 283) 

IPD były opracowywane na podstawie danych uzyskanych z karty rejestracyjnej 
bezrobotnego, kwestionariusza profilowania oraz bezpośrednio w trakcie rozmów. 
Zawierały informacje na temat oczekiwanych form aktywizacji oraz rodzaju pracy lub 
działalności gospodarczej, którą chciałby podjąć bezrobotny. Badanie wykazało że 
IPD były zindywidualizowane pod kątem dostępnych usług i instrumentów rynku 

                                                      
30 Na dzień rozpoczęcia kontroli 10 osób było zarejestrowanych i 10 wyrejestrowanych z rejestru bezrobotnych. Osoby te miały 

wizyty u doradcy klienta oraz propozycje pracy. 

31 Dziesięć osób na dzień rozpoczęcia kontroli było w trakcie realizacji IPD oraz 10 miały zakończoną realizację IPD, w tym trzy 
osoby zostały skierowane na program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej, trzy osoby na Program 
Aktywizacja i Integracja, w tym jedna na prace społecznie użyteczne w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
jedna w ramach programu specjalnego skierowana do spółdzielni socjalnej, dwie osoby skorzystały z grupowej porady 
zawodowej.  
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pracy przy uwzględnieniu kompetencji i możliwości32 osoby bezrobotnej. Nie 
stwierdzono przypadków, że bezrobotni byli zainteresowani innymi formami pomocy, 
niż przewidziane w opracowanym dla nich IPD. 

W każdym z badanych przypadków doradca klienta podczas wizyty osoby 
bezrobotnej, na której przygotowywano IPD, ustalał datę następnej wizyty, liczbę 
wizyt oraz ich formę33. Terminy kontaktów były ustalane nie rzadziej niż co 60 dni. 
Nie stwierdzono przekraczania przez PUP terminów określonych w § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego. Dane te były 
odnotowywane w systemie Syriusz, gdzie na bieżąco monitorowano realizację IPD 
oraz rezultaty poszukiwania zatrudnienia. Na podstawie zapisów przechowywanych 
w Systemie Syriusz dotyczących badanych osób ustalono, że przedmiotem rozmów 
doradcy PUP, w trakcie kontaktów z bezrobotnym była m.in.: aktualna sytuacja 
bezrobotnego, wnioski bezrobotnego o uzyskanie formy wsparcia, ewentualne inne 
możliwości w przypadku nieotrzymania wnioskowanej formy wsparcia, źródła 
informacji o ofertach pracy, omówienie procedur, obowiązków bezrobotnego 
związanych z otrzymanymi formami wsparcia (bon stażowy, bon na zasiedlenie, 
dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej, szkolenia) itp. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-130, 157-179, 268-269) 

Badanie 20 przypadków osób bezrobotnych którzy skorzystali z formy pomocy 
realizowanej przez inny podmiot (10 osób korzystających z bonu stażowego oraz 10 
osób, którzy podjęli pracę w ramach dofinansowania za zatrudnienie bezrobotnego, 
który ukończył 50 rok życia) wykazało, że w każdym przypadku PUP kontaktował się 
z tym podmiotem co najmniej raz na 60 dni. Z dokumentów przechowywanych 
w teczce osoby bezrobotnej korzystającej z bonu stażowego wynikało, że 
przedmiotem rozmów lub korespondencji pracownika PUP było dokumentowanie 
stażu, listy obecności, wnioski urlopowe, ewentualne zwolnienia lekarskie, które 
trafiały do PUP i były przekazywane pracodawcy, a także sytuacja danej osoby na 
stażu i dalsze perspektywy na jej zatrudnienie.   

(dowód: akta kontroli str. 78-91, 160-163, 640-642) 

Pomoc bezrobotnym na podstawie IPD była realizowana przez okres 
nieprzekraczający 180 dni dla pierwszego, 540 dni dla drugiego oraz 720 dni dla 
trzeciego profilu pomocy, tj. zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie profilowania 
pomocy dla bezrobotnego. 

(dowód: akta kontroli str.72-130) 

Każdorazowo po upływie okresu, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie 
profilowania pomocy dla bezrobotnego, gdy nie udało się doprowadzić bezrobotnych 
do podjęcia pracy, PUP ustalał dla nich ponownie profil pomocy i na jego podstawie 
określał nowy IPD. Dotyczyło to dziewięciu bezrobotnych spośród 20 wybranych do 
badania z ustalonym III profilem pomocy.  

(dowód: akta kontroli str.117-130) 

Nowe IPD, opracowane na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
profilowania pomocy dla bezrobotnego, w przypadku przerwania realizacji planu 
poprzedniego, z powodu zmiany jego szans na rynku pracy (m in. z uwagi na 
zmianę wykształcenia, umiejętności, uprawnień, stanu zdrowia, dyspozycyjności do 
podjęcia określonego rodzaju pracy)34, a także gdy upłynął okres realizacji IPD, były 

                                                      
32 Określenie „możliwości” oznacza uwarunkowania dotyczące bezrobotnego, inne niż kompetencje, zgłoszone przez niego 

podczas wywiadu (np. choroby, niepełnosprawność). 

33 Wizytę w PUP, kontakt telefoniczny, kontakt za pomocą poczty elektronicznej. 
34 Dotyczyło 10 bezrobotnych, którzy mieli zmieniany profil na swój wniosek lub wniosek doradcy klienta. 
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dostosowane do zmienionej sytuacji osoby bezrobotnej. Zmiany wynikały m.in. 
z informacji uzyskanych podczas ponownego profilowania i miały związek 
z zastosowaniem dostępnych form aktywizacji.   

(dowód: akta kontroli str. 177-179, 256-257, 346-366) 

W badanej próbie 80 bezrobotnych było sześć przypadków zmiany profilu pomocy 
bezrobotnego, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie profilowania 
pomocy dla bezrobotnego. Pierwszy dotyczył osoby bezrobotnej, która skorzystała 
z bonu stażowego i pracodawca nie zatrudnił jej po stażu. Doradca przerwał 
realizację IPD, ustalił ponownie II profil pomocy i wznowił realizację IPD. 
W pozostałych pięciu przypadkach przerwanie realizacji IPD nastąpiło z inicjatywy 
doradcy klienta z powodu zmiany sytuacji bezrobotnego m.in. z powodu 
nieotrzymania świadczenia przedemerytalnego, otrzymania renty, kłopotów 
zdrowotnych oraz po zakończeniu udziału w Programie Aktywizacja i Integracja.  

Na 80 badanych bezrobotnych wystąpiło 51 przypadków przerwania realizacji IPD 
w związku z utratą statusu osoby bezrobotnej w wyniku zatrudnienia lub podjęcia 
działalności gospodarczej35 i miało to związek z aktywizacją prowadzoną w ramach 
IPD. Sześciu bezrobotnych przerwało realizację IPD i utraciło status osoby 
bezrobotnej z powodu niestawiennictwa w PUP.  

 (dowód: akta kontroli str. 72-130, 286) 

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

PUP podejmował działania, które określały potrzeby i oczekiwania lokalnego rynku 
pracy, analizował zmiany zachodzące na tym rynku w zestawieniu ze stosowanymi 
formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Propozycje podziału środków 
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu były każdego roku 
opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy. Z badanej dokumentacji wynikało, 
że osoby bezrobotne miały ustalany profil pomocy oraz indywidualny plan działania 
zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Zmiana profilu pomocy 
ustalonego bezrobotnemu następowała zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu w sprawie profilowania. 

2. Prawidłowość udzielania wsparcia bezrobotnym 
w ramach działań określonych w indywidualnych 
planach działania 

2.1. Wśród 40 badanych bezrobotnych z II profilem pomocy 10 osób skorzystało 
z bonu na zasiedlenie, 10 z bonu stażowego, 10 otrzymało dotację na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz 10 skorzystało z dofinansowania dla pracodawcy za 
zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dwadzieścia osób 
z I profilem pomocy korzystało ze spotkań z doradcą klienta, gdzie omawiano m.in. 
realizację IPD, propozycje pracy oraz rezultaty samodzielnych działań 
bezrobotnego. Dwadzieścia badanych bezrobotnych z III profilem pomocy 
otrzymywało w ramach realizacji IPD propozycje udziału w programie Aktywizacja 
i Integracja (PAI), w programach specjalnych, lub propozycje poradnictwa 
zawodowego, zatrudnienia wspieranego, skierowania do spółdzielni socjalnej. 
Realizacja tych propozycji zależała od gotowości osób bezrobotnych do podjęcia 
zatrudnienia oraz od ich sytuacji życiowej i zdrowotnej. Z wymienionych propozycji 
jedna osoba wzięła udział w PAI, dwie skorzystały z grupowej porady zawodowej, 
a jedna z indywidualnej informacji zawodowej.  

                                                      
35 Dotyczyło 38 bezrobotnych, którzy mieli ustalony II profil pomocy, 10 – I profil i trzech – III profil. 
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Badanie nie wykazało przypadków zastosowania przez PUP form aktywizacji 
zawodowej niezgodnych z ustalonym profilem pomocy36. Działania PUP wynikały 
z przepisów określonych w art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia. Nie było 
także przypadków kierowania bezrobotnych na poszczególne wybrane formy 
pomocy, które byłyby niezgodne z obowiązującymi w PUP przepisami 
i uregulowaniami wewnętrznymi. W latach 2014-2017 funkcjonowały przyjmowane 
przez Powiatową Radę Runku Pracy uregulowania dotyczące przyznawania 
środków finansowych na formy aktywizacji tj. „Regulamin przyznania środków 
finansowych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, „Zasady 
organizacji szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy z FP i PFRON” oraz 
„Kryteria doboru uczestników zatrudnienia subsydiowanego w ramach środków FP”. 
Nie stwierdzono niezgodności ww. regulacji z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

(dowód: akta kontroli str. 72-130, 367-368) 

2.2. W latach 2014-2018 I kwartał w PUP funkcjonowały mechanizmy kontroli 
zarządczej37. W Procedurach kontroli zarządczej określono m.in. szczegółowe 
mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, utrzymanie 
bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarzadzanie ryzykiem oraz 
mechanizmy kontroli zapobiegania ich występowania.  

  (dowód: akta kontroli str.108) 

2.3. Sposoby zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków publicznych 
przewidziane w umowach zawieranych przez PUP na realizację pomocy 
bezrobotnym były dostosowane do formy aktywizacji. W tym zakresie w Urzędzie 
stosowano:  

- zabezpieczenie w formie poręczenia cywilnego w przypadku niedotrzymania 
warunków umowy przy udzieleniu bonu na zasiedlenie38; 

- poręczenie przez dwóch poręczycieli oraz poręczony weksel in blanco 
wystawiony przez Beneficjenta i podpisany przez dwóch poręczycieli dla 
zabezpieczenia udzielonych środków finansowych na wypadek konieczności ich 
zwrotu przy udzieleniu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; 

- w przypadku bonu stażowego wymagana była m.in.: karta przebiegu stażu, 
organizator stażu był zobowiązany do przedkładania m.in. listy obecności 
bezrobotnego do trzeciego dnia roboczego każdego następnego miesiąca (brak 
listy uniemożliwiał wypłatę stypendium bezrobotnemu), organizator był też 
zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego bezpośrednio po odbyciu stażu 
przez okres 6 m-cy,  a także do złożenia wyjaśnień w przypadku niewywiązania 
się ze zobowiązania do zatrudnienia;  

- w przypadku udzielenia dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego 
bezrobotnego, który ukończył 50 r. życia, środki były wypłacane na wniosek 
pracodawcy przez okres wynikający z umowy po przedłożeniu:  kopii listy płac 
wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,  kserokopii listy obecności, 
deklaracji ZUS-DRA, RCA,  dowodu opłaty składki ZUS,  kserokopii zwolnień 
lekarskich i deklaracji ZUS RSA. 

  (dowód: akta kontroli str. 72-101, 287-314) 

                                                      
36 Czterdzieści badanych bezrobotnych miało ustalony II profil, 20 I profil i 20 III profil pomocy. 
37 Regulowały to zarządzenia Dyrektora PUP - Nr 2a/11 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie organizacji i zasad 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia oraz Nr 8/16 z dnia 27 kwietnia  
2016 r.. w sprawie wprowadzenia Procedury Kontroli Zarządczej Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. 

38 Zagadnienie opisano szerzej w sekcji „ustalone nieprawidłowości”.  
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PUP wykorzystywał swoje uprawnienia nadzorcze nad prawidłowym przebiegiem 
umów dotyczących realizacji wybranych form pomocy. I tak w przypadku:  

- bonu na zasiedlenie: we wszystkich badanych przypadkach monitorował umowy 
przez 8 miesięcy, sprawdzał w ZUS fakt kontynuacji zatrudnienia, sprawdzał 
kopie umów o pracę, przelewy wynagrodzeń, żądał potwierdzenia realizacji 
umowy po 8  miesiącach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

- bonu stażowego: w badanych 10 przypadkach nie kontrolowano pracodawcy, 
który nie zgłaszał zastrzeżeń i po stażu zatrudniał zgodnie z umową (poza 
jednym przypadkiem motywowanym brakiem zaangażowania bezrobotnego), 
dwukrotnie PUP po upływie kolejnych 6 miesięcy zatrudnienia wypłacił z tego 
tytułu premię pracodawcy; 

- udzielenia dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który 
ukończył 50 r. życia: w przypadku każdej z 10 badanych osób przez 24 lub 12 
miesięcy (w zależności od umowy) przechowywano dokumenty od pracodawcy 
przesyłane co miesiąc (potwierdzenie opłaty ZUS, listę płac i obecności), po 
upływie dofinasowania kierowano zapytanie do ZUS  o zatrudnienie; 

- dotacji na działalność gospodarczą: żądano faktur na zakupy do wysokości 
dotacji, w każdym z 10 badanych przypadków przeprowadzono kontrolę 
wykorzystania środków w miejscu prowadzenia działalności (w teczce protokół 
kontroli i lista zakupów); po 12 miesiącach osoba bezrobotna była wzywana do 
udokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy 
(poprzez przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i z ZUS oraz 
oświadczenia o niepodejmowaniu zatrudnienia). 

W ramach kontroli wewnętrznej w 2017 r. PUP sprawdził realizację planu kontroli 
udzielonych w 2016 roku dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 
Wewnętrznie zbadano dokumenty dotyczące rozliczenia 41 wniosków  o dotację 
z załączonymi fakturami oraz przeprowadzono 10 kontroli zakupionych urządzeń za 
pieniądze z dotacji w siedzibie firmy. Stwierdzono, że realizacja zawartych umów 
była kontrolowana na bieżąco i nie zachodziły przesłanki do podważenia zasadności 
przyznanych przez PUP środków finansowych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.   

(dowód: akta kontroli str. 72-107,  288-314, 369-379) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W Urzędzie, w zakresie pomocy udzielanej bezrobotnym w formie bonu na 
zasiedlenie, stosowano nieprzewidziany w ustawie o promocji zatrudnienia wymóg 
warunkujący przyznanie takiego wsparcia w postaci poręczenia jako zabezpieczenia 
zwrotu przyznanych środków. Ustanowienie takiego zabezpieczenia stwierdzono we 
wszystkich badanych 10 umowach zawartych z bezrobotnymi na udzielenie pomocy 
w formie bonu na zasiedlenie. 

Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, że powodem zastosowania przez PUP ww. 
zabezpieczenia przy udzielaniu bonu na zasiedlenie było zwiększenie możliwości 
odzyskania środków w przypadku niewywiązywania się bezrobotnego z warunków  
zawartej umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 72-77,  288-293, 640-642) 

Zgodnie z art. 66n ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia, w przypadku 
niewywiązania się bezrobotnego z obowiązku, o którym mowa w art. 66n ust. 3 cyt. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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ustawy39, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości lub w części. 
Ustawa o promocji zatrudnienia nie przewiduje możliwości zabezpieczenia  
(w szczególności w postaci poręczenia) zwrotu środków w przypadku 
niedotrzymania przez bezrobotnego warunków umowy, tak jak w przypadku innych 
form aktywizacji (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej), dla których 
formy zabezpieczenia zwrotu refundacji zostały określone w przepisach 
wykonawczych do cyt. ustawy40.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przyjąć zatem należy, że w przypadku bonu na 
zasiedlenie dyrektor powiatowego urzędu pracy nie jest umocowany do stosowania 
innych kryteriów niż te, które ujęte zostały w ustawach i wydanych w oparciu o nie 
przepisach wykonawczych. W konsekwencji, nie jest także uprawniony do 
wprowadzania takich kryteriów w umowach zawieranych z bezrobotnymi. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1 Skuteczność działań PUP zastosowanych wobec bezrobotnych była 
zróżnicowana. Na 40 badanych osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil 
pomocy, wszyscy podjęli zatrudnienie lub działalność gospodarczą, z tym że jedna 
osoba bezrobotna (po wykorzystaniu bonu stażowego i po sześciu miesiącach po 
odbyciu stażu) straciła pracę, a druga (korzystająca z dofinansowania dla osób po 
50 roku życia) przeszła na świadczenie rehabilitacyjne. Formami aktywizacji 
skutkującymi zatrudnieniem w tych przypadkach były: środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (10 osób), bon na zasiedlenie (10 osób), bon stażowy (10 
osób), dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 
(10 osób). Spośród 10 badanych bezrobotnych, którzy skorzystali z dotacji na 
prowadzenie działalności gospodarczej, w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej na 5 kwietnia 2018 r. znajdowały się cztery osoby, 
jednak żadna z pozostałych sześciu osób nie była aktualnie zarejestrowana jako 
osoba bezrobotna. Spośród 20 badanych osób z I profilem pomocy, według stanu 
na dzień rozpoczęcia kontroli, 10 osób było zarejestrowanych jako bezrobotne, a 10 
wyrejestrowanych z rejestru bezrobotnych. Do dnia przeprowadzenia badania dwie 
osoby spośród pierwszej dziesiątki znalazły pracę i zostały wyrejestrowane, 
a spośród drugiej – żadna nie wróciła do rejestru dla bezrobotnych. Dziesięć osób 
z III profilem pomocy, które na 9 marca br. były w trakcie realizacji IPD oraz pięć 
osób, dla których skończył się czas przewidziany na realizację IPD41 nadal były 
w rejestrze bezrobotnych, natomiast trzy spośród pięciu osób, które przerwały 
realizację IPD, do dnia badania pozostawały w zatrudnieniu.         

(dowód: akta kontroli str. 72-130, 386) 

3.2. Trzydziestu czterech z 40 poddanych analizie bezrobotnych z II profilem 
pomocy po zakończeniu aktywizacji w PUP pozostawało w zatrudnieniu lub 
prowadziło własną działalność gospodarczą przez ponad rok, natomiast sześciu  
bezrobotnych - do roku. Na 20 analizowanych bezrobotnych z I profilem pomocy 
w zatrudnieniu pozostawało przez ponad rok siedmiu, do roku - trzech, do trzech 
miesięcy także trzech. Siedmiu nie znalazło pracy do dnia badania. Na 20 osób z III 
profilem pomocy cztery były zatrudnione, w tym: jedna osoba - ponad rok, dwie - do 

                                                      
39 Dostarczenie do urzędu pracy w określonych ustawą terminach stosownych dokumentów i oświadczeń. 
40 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu 

Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380). 

41 Siedemset dwadzieścia dni dla profilu pomocy III. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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roku i jedna - do trzech miesięcy, pozostałe nie podjęły zatrudnienia. Najdłuższy 
okres zatrudnienia wynosił 1 381 dni, a najkrótszy 71 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 72-130, 387-388) 

3.3. Bezrobotni poddani analizie po ustaleniu profilu pomocy pozostawali w rejestrze 
osób bezrobotnych średnio przez 331 dni, z tego: osoby z II profilem pomocy -  
średnio 149 dni, osoby z I profilem - 248 dni oraz osoby z III profilem - 570 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 72-130, 389-390) 

3.4. Według danych PUP liczba poszczególnych form aktywizacji stosowanych 
w latach objętych kontrolą przedstawiała się następująco: 

- staże  - 3 708 (w tym w latach 2014-2018 odpowiednio 1 068, 951, 796, 712 
i 181); 

- bony szkoleniowe - 231 (odpowiednio: 35, 62, 105, 29 i 0); 
- bony stażowe – 30 (odpowiednio: 11, 11, 5, 3 i 0); 
- bony na zasiedlenie – 117 (odpowiednio: 16, 26, 22, 32 i 21); 
- bony zatrudnieniowe – 35 (odpowiednio: 6, 11, 9, 9 i 0); 
- dotacje na działalność gospodarczą – 542 (odpowiednio: 148, 171, 101, 122 i 0); 
- dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 r. ż. – 40 (odpowiednio: 0, 

13, 8, 19 i 0); 
- prace interwencyjne – 317 (odpowiednio: 30, 133, 76, 52 i 26); 
- refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 335 (odpowiednio: 83, 148, 

30, 54 i 20); 
- refundacje składek za bezrobotnych do 30 r.ż. – 313 (odpowiednio: 0, 0, 181, 

132 i 0); 
- roboty publiczne - 44 (odpowiednio: 12, 15, 8, 9 i 0); 
- świadczenia aktywizacyjne – 5 (odpowiednio: 0, 2, 2, 1 i 0). 

Liczba osób korzystających w latach 2014-2018 (do 22 marca) z jednej formy 
aktywizacji wynosiła: 3 55942, z dwóch43: 1 005, z trzech: 125. Badanie zatrudnienia 
10 bezrobotnych korzystających najwięcej razy z form aktywizacji44 przeprowadzone 
19 kwietnia 2018 r. wykazało, że dwóch z nich było zarejestrowanych w rejestrze dla 
bezrobotnych, pozostali pozostawali w zatrudnieniu lub prowadzili działalność 
gospodarczą. 
Z analizy sytuacji osób bezrobotnych po zakończeniu trzech form aktywizacji, na 
podstawie danych wygenerowanych przez PUP z Systemu Syriusz45, wynikało że po 
zakończeniu: 
- stażu: na 4 105 bezrobotnych – 2 856 było wykreślonych z rejestru bezrobotnych 

z powodu zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej, 864 z innych 
powodów (np. renta, nauka, pomoc społeczna), pięciu z powodu osiągnięcia 
wieku emerytalnego lub uzyskania emerytury, z innych form aktywizacji 
korzystało 157, a w 223 przypadkach stwierdzono brak danych; 

- bonu stażowego: na 234 osoby – 185 było wykreślonych z rejestru z powodu 
zatrudnienia, 32 z innych powodów, pięć korzystało z innych form aktywizacji, 
a w przypadku 12 stwierdzono brak danych;  

- bonu szkoleniowego: na 29 osób – 15 było wykreślonych z rejestru z powodu 
zatrudnienia, dziewięć z innych powodów, cztery korzystały z innych form  
aktywizacji, a w przypadku jednej stwierdzono brak danych.  

                                                      
42 W 2014 - 1 408, w 2015 r. - 1 389, w 2016 r. - 904, w 2017 r.  – 912 i 2018 r. -  80. 
43 Odpowiednio 185, 182, 117, 142, 1. 
44 Jedna osoba korzystała z form aktywizacji zawodowej pięć razy, pozostałe - cztery razy. 
45 Wg metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
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 (dowód: akta kontroli str.149-155, 391-392) 

3.5. Efektywność kosztowa46 podstawowych form aktywizacji w PUP w latach 2014-
2017 przedstawiała się następująco:  

- najefektywniejszą kosztowo formą we wszystkich latach były szkolenia. Koszt 
szkolenia przypadający na jedną osobę bezrobotną, która po zakończeniu w nim 
udziału znalazła pracę (zatrudnienie) wyniósł w 2014 r. - 3 909 zł, w 2015 r. – 
4 523 zł, w 2016 r. – 5 491 zł i w 2017 r. – 5 788 zł.; 

- formą najmniej efektywną kosztowo były roboty publiczne. Analogiczny koszt 
poniesiony w kolejnych latach wyniósł odpowiednio 32 900 zł, 68 100 zł, 33 833 zł 
i 54 550 zł. 

Efektywność kosztowa w złotych, dla pozostałych form wynosiła odpowiednio:  
- dla staży: 9 387 zł, 10 415 zł, 7 347 zł, i 9 651 zł; 
- dla prac interwencyjnych: 17 385 zł, 22 127 zł, 10 433 zł, 6 482 zł; 
- dla dotacji na działalność gospodarczą: 26 249 zł, 25 634 zł, 15 806 zł, 20 840 zł; 
- dla refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy: 20 184 zł, 49 128 zł, 

10 533 zł, 10 909 zł.  

Efektywność zatrudnieniowa47 podstawowych form aktywizacji w PUP w kolejnych 
latach okresu badanego wynosiła odpowiednio: 
- dla staży:  73,5%, 86,3%, 79,4%, 78%; 
- dla szkoleń: 60,6%, 53,1%, 43,7%, 48%; 
- dla prac interwencyjnych: 68,4%, 70,3%, 92,6%, 81,1%; 
- dla robót publicznych: 30%, 18,2%, 37,5%, 25%; 
- dla dotacji na działalność gospodarczą: 96,7%, 95,1%, 95,2%, 92,5%; 
- dla refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy: 73,5%, 73%, 76,8%, 

88,5%. 

Najefektywniejszą zatrudnieniowo była we wszystkich latach objętych kontrolą 
dotacja na podjęcie działalności gospodarczej. Najmniej efektywne były roboty 
publiczne. 

Przeprowadzona na podstawie danych wygenerowanych przez PUP z Systemu 
Syriusz analiza trwałości wybranych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
w okresie badanym, tj. przypadków ponownej ich rejestracji w kolejnych okresach od 
daty rozpoczęcia danej formy, wykazała, że w przypadku:  
- staży: udzielono 4 105 osobom bezrobotnym, 2 856 zostały wykreślone z rejestru 

bezrobotnych z powodu zatrudnienia, z tego: 1 630 nie powróciło do rejestru do 
dnia kontroli, zarejestrowało się ponownie w okresie krótszym niż trzy miesiące - 
251, do roku - 574, po roku – 401 bezrobotnych; 

- bonu stażowego: udzielono 234 osobom, wykreślono z rejestru z powodu 
zatrudnienia – 185 osób, wyrejestrowane były 123 osoby, ponownie 
zarejestrowanych było odpowiednio 10, 36 i 16 bezrobotnych; 

- bonu na zasiedlenie: udzielono 104 bezrobotnym, nie powróciło do rejestru do 
dnia kontroli - 76, ponownie zarejestrowanych było odpowiednio: 12, sześciu 
i 10 bezrobotnych; 

- dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: udzielono 751 bezrobotnym, 
wyrejestrowanych było 626 osób, ponownie zarejestrowane były  odpowiednio: 
jedna, żadna i 124 osoby bezrobotne;  

                                                      
46 Wydatki poniesione na  daną formę aktywizacji w ciągu roku przypadające na jedną osobę bezrobotną, która po 

zakończeniu w niej udziału znalazła pracę (zatrudnienie). 
47 Procentowy udział  osób, które po zakończeniu udziału w danej formie znalazły zatrudnienie (pracę) łącznej liczbie osób, 

które ją  ukończyły. 
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- dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 
roku życia: udzielono 45 bezrobotnym, wyrejestrowanych było 34 bezrobotnych,
 ponownie zarejestrowane były odpowiednio: dwie, cztery i pięć osób; 

- prac interwencyjnych: udzielono 350 osobom, wyrejestrowane były 224 osoby, 
ponownie zarejestrowanych było odpowiednio: 17, 39 i 70 bezrobotnych; 

- refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego: udzielono 623 bezrobotnym, 
wyrejestrowanych było 437 osób, ponownie zarejestrowanych było odpowiednio: 
33, 67 i 86 bezrobotnych; 

- refundacji pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki 
na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia: udzielono 98 
bezrobotnym, wyrejestrowanych było 78 osób, ponownie zarejestrowanych było 
odpowiednio trzech, dziesięciu i siedmiu bezrobotnych. 

W latach 2013-2018 (do 22 marca) spośród 6 448 osób bezrobotnych, które 
zakończyły aktywizację48, do rejestru bezrobotnych przez ponad rok nie powróciło 
3 290 osób (51%). 

(dowód: akta kontroli str. 36-39, 392-393) 

3.6. Efektywność kosztowa49 nowych form aktywizacji w PUP w latach 2015, 2016 
i 2017 wynosiła odpowiednio: dla bonu zatrudnieniowego: 26 200 zł, 14 267 zł, 
9 738 zł; dla bonu szkoleniowego: 4 080 zł, 7 100 zł, 150 zł; dla bonu stażowego: 
15 223 zł, 23 244 zł, 8 542 zł; dla bonu na zasiedlenie: 13 393 zł, 29 733 zł, 
16 706 zł; dla dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia: 
42 100 zł, 41 867 zł, 7 533 zł. 

Efektywność zatrudnieniowa50 nowych form aktywizacji w PUP przedstawiała się 
następująco:  
- dla bonu zatrudnieniowego wyniosła w latach 2016-2017 odpowiednio: 75 i 100; 
- dla bonu szkoleniowego wyniosła w latach 2015-2017 odpowiednio: 71,4%, 60%, 

66,7%;  
- dla bonu stażowego wyniosła w latach 2015-2017 odpowiednio: 86,7%, 97,3%, 

96,5%;  
- dla bonu na zasiedlenie wyniosła w latach 2015-2017 odpowiednio: 93,8%, 

93,3%, 94,1%;  
- dla dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia wyniosła 

w latach 2015-2017 odpowiednio: 100%, 75%, 100%. 

Najtańszą formą był bon szkoleniowy, ale efektywność zatrudnieniowa była w tym 
przypadku najmniejsza. Największą efektywność zatrudnieniową spośród nowych 
form aktywizacji odnotowano dla bonu na zasiedlenie 

 (dowód: akta kontroli str. 40-43) 

Zastępca Dyrektora PUP poinformowała, że na formy aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych, które weszły w życie w II połowie 2014 r. wydawano w PUP najmniej 
środków. Pomimo przygotowania ulotek, zawieszania informacji na tablicach 
ogłoszeń czy stronach internetowych Urzędu nie udało się wydać niewielkich 
środków zaplanowanych na ten cel w 2014 r. W kolejnych latach sytuacja się 
powtórzyła i oszczędności z grantów, o które nikt nie pytał, w celu ich pełnego 
wykorzystania przesunięto na inne formy wsparcia. W związku z powyższym, nie 

                                                      
48 Według danych wygenerowanych z systemu Syriusz. 

49 Wydatki poniesione na  daną formę aktywizacji w ciągu roku przypadające na jedną osobę bezrobotną, która po 
zakończeniu w niej udziału znalazły pracę (zatrudnienie). 

50 Procentowy udział  osób, które po zakończeniu udziału w danej formie znalazły zatrudnienie (pracę) łącznej liczbie osób, 
które ją  ukończyły.  
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stosowano żadnych dodatkowych wskaźników do określenia skuteczności nowych 
form aktywizacji zawodowej.  

(dowód: akta kontroli str. 395-398) 

3.7. Zastępca Dyrektora PUP wyjaśniła, że wszystkie formy aktywizacji zawodowej 
monitorowane są przez cały okres ich trwania. Dotyczy to form pomocy związanej  
z  refundacją wynagrodzeń czy z obowiązkiem składania list obecności, na 
podstawie których wypłacane są stypendia stażowe. Monitorowanie stażu polegało 
na analizie złożonych co miesiąc list obecności przez poszczególnych stażystów, 
były one podstawą do naliczania stypendiów. W przypadku takich form, jak: bony 
zatrudnieniowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, świadczenia integracyjne, 
dofinansowania wynagrodzenia do zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 roku 
życia, bon zatrudnieniowy, bon szkoleniowy, refundacja wynagrodzenia i składki 
ZUS dla osób do 30 roku życia monitoring polegał na co miesięcznych refundacjach 
wynagrodzeń, do naliczenia których niezbędne były dostarczane  po zakończeniu 
każdego miesiąca takie dokumenty, jak: wniosek pracodawcy, listy płac, dokumenty 
potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i do urzędu 
skarbowego. W przypadku wątpliwości w celu złożenia wyjaśnień wzywany był 
pracodawca, z którym podpisana była umowa. Zobowiązywano go do składania 
wyjaśnień pisemnych lub kierowania kolejnych bezrobotnych na wakujące miejsce.  

W przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy wyposażenia 
stanowisk pracy dla bezrobotnych zobowiązywano pracodawców do składania co 
miesięcznych deklaracji ZUS RCA potwierdzających zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego oraz przeprowadzano kontrole przynajmniej dwa razy w ciągu trwania 
umowy bezpośrednio w zakładzie pracy. Zastępca Dyrektora dodała, że 
efektywność zatrudnieniowa danej formy badana jest dopiero po jej zakończeniu. 
Efekty aktywizacji były monitorowane co miesiąc. Poza zbieraniem dokumentów 
potwierdzających utrzymanie zatrudnienia, prowadzano kontrole bezpośrednio 
w zakładzie pracy, korespondowano z pracodawcami oraz badano utrzymanie 
zatrudnienia przynajmniej przez minimalny okres liczony do efektywności danej 
formy. 

(dowód: akta kontroli str.  55-61, 72-130, 380-383) 

3.8. W PUP w niewielkim zakresie korzystano z nowych form aktywizacji 
zawodowej51, PUP prowadził rozpoznanie przyczyn tego stanu. Zostały one 
przedstawione w punkcie 1.4. i 1.5. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Zastępca Dyrektora PUP podała ponadto, że w latach 2015-2016 PUP prowadził 
szeroką kampanię promującą nowe formy aktywizacji skierowane do osób młodych 
m.in. bony (stażowe, szkoleniowe oraz na zasiedlenie). Zostały wydrukowane ulotki, 
promowano je w Informatorze PUP i na stronie internetowej na spotkaniach 
w instytucjach zewnętrznych. Podczas spotkań z doradcami klienta zapraszano 
osoby młode do skorzystania z tych form. Pomimo szerokiego spektrum działań, 
osoby do 30 roku życia nie były zainteresowane korzystaniem z bonów. 

 (dowód: akta kontroli str.  55-61, 72-130) 

3.9. Jak podała Zastępca Dyrektora PUP, dane o efektywności zatrudnieniowej 
pomagają w staraniach o uzyskanie środków z rezerwy MRPiPS. Na podstawie 
dokonanych analiz efektywności zatrudnieniowej PUP zabiega o dodatkowe środki 
z Ministerstwa oraz rozdysponowuje je w ramach realizowanych projektów ze       
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

                                                      
51 Dotychczas przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia formy aktywizacji zawodowej były stosowane połowę lub więcej 

razy częściej niż nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy, takie jak bony szkoleniowe, 
stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie. 
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(dowód: akta kontroli str.  384-385) 

3.10. W okresie objętym kontrolą PUP trzykrotnie otrzymał środki z Funduszu Pracy 
na finansowanie kosztów nagród dla pracowników, o których mowa w art. 108 ust. 1i 
ustawy o promocji zatrudnienia: w 2014 r. - 224,2 tys. zł, w 2016 r. - 278 tys. zł oraz  
w 2017 r. - 100,4 tys. zł.  Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej podstawowych 
form aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b ustawy 
o promocji zatrudnienia wyniósł w 2013 r. - 71 %, w 2015 r. – 70,33%, w 2016 r. – 
69,82%. Wskaźnik efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji 
zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia 
wyniósł w 2013 r. – 9 558,24 zł, w 2015 r. – 14 497 zł, w 2016 r. – 9 430,17 zł  

(dowód: akta kontroli str. 337-344, 643) 
 

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

Badanie próby 80 osób wykazało, że 51 bezrobotnych (64%) podjęło zatrudnienie 
wskutek działań aktywizacyjnych PUP, z tego 11 osób z ustalonym profilem I i 40 
osób z ustalonym profilem II. Najwięcej osób skorzystało ze staży, szkoleń oraz 
środków na działalność gospodarczą. W badanym okresie spośród nowych form 
aktywizacji zawodowej najbardziej skuteczny pod kątem efektywności 
zatrudnieniowej był bon na zasiedlenie, który osiągał efektywność od 93,3% do 
94,1%. Najmniej skuteczny był bon szkoleniowy, gdzie współczynnik efektywności 
zatrudnieniowej wynosił od 60% do 71,4%. Najefektywniejszy pod względem 
kosztowym z nowych form aktywizacji był bon szkoleniowy, natomiast najmniej 
efektywną formą było dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku 
życia. W latach 2013-2018 (do 22 marca.) spośród osób bezrobotnych, które 
zakończyły aktywizację, do rejestru bezrobotnych, przez ponad rok, nie powróciło 
 3 290 osób (51%). 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli52, wnosi o zaniechanie stosowania wymogu, 
nieprzewidzianego w ustawie o promocji zatrudnienia i przepisach wykonawczych 
do tej ustawy, warunkującego przyznanie wsparcia w formie bonu na zasiedlenie 
w postaci żądania poręczenia, jako zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, 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 Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosimy o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
52 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Bydgoszcz,         maja 2018 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 
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