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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 Katowicach 

Kontrolerzy 1. Piotr Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/107/2018 z dnia 28 marca 2018 r.  

2. Michał Nowak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/96/2018 z dnia 19 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Marcin Flaczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie2. 

(dowód: akta kontroli str. 5-18) 

 

II. Ocena3 kontrolowanej działalności 
Urząd podejmował w kontrolowanym okresie4 działania zmierzające do aktywizacji 
osób bezrobotnych. Pomimo tego w powiecie będzińskim nadal utrzymywało się 
wysokie bezrobocie, przekraczające wartości zarówno dla kraju jak i województwa 
śląskiego. Wprawdzie liczba bezrobotnych zmniejszyła się z 7.133 osób w 2014 r. 
do 4.347 w 2017 r. i wskaźnik bezrobocia wykazywał tendencję malejącą: z 14,2%  
w 2014 r., 13,1% w 2015 r., 11,5% w 2016 r. oraz 8,9% w 2017 r., był jednak  
wyższy od stopy bezrobocia w województwie śląskim (wynoszącej od 9,6%  
w 2014 r. do 5,2% w 2017 r.) oraz w kraju (od 11,5% w 2014 r. do 6,6 % w 2017 r.). 
NIK zauważa równocześnie, że na skuteczność prowadzonych przez Urząd działań 
aktywizujących bezrobotnych wpływ wywarły także pozytywne zmiany zachodzące 
w otoczeniu społeczno-gospodarczym takie jak: wzrost gospodarczy, napływ 
inwestycji i lokowanie nowych zakładów produkcyjnych, w tym również w bliskim 
otoczeniu powiatu będzińskiego oraz zmiany demograficzne (niż demograficzny, 
migracje). 

                                                      
1 Zwany dalej „PUP” lub „Urzędem”. 
2 W okresie od 1 do 31 stycznia 2016 r. jako p.o. Dyrektora Urzędu, w okresie od 1 lutego 2016 r.  
do 29 stycznia 2018 r. jako Dyrektor Urzędu, a w okresie od 30 stycznia 2018 r. do 25 kwietnia  
2018 r. ponownie jako p.o. Dyrektora Urzędu. Wcześniej, w okresie od 3 lutego 2005 r. do 31 grudnia 
2015 r., funkcję Dyrektora Urzędu pełnił Pan Janusz Gątkiewicz. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna oraz ocenę opisową, jeżeli sformułowanie oceny ogólnej 
według 3-stopniowej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania jednostki w zakresie objętym kontrolą. 
4 Lata 2014-2017 

Ocena ogólna 
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Urząd określał potrzeby i oczekiwania lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem jego 
specyfiki. Osobom bezrobotnym rzetelnie ustalano profile pomocy oraz tworzono 
indywidualne plany działania5. 

Urząd wykorzystywał - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb - instrumentarium 
form pomocy, wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy6. Kierowanie bezrobotnych na poszczególne 
formy pomocy odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami 
wewnętrznymi. W toku podejmowanych działań aktywizujących uwzględniano 
wnioski osób bezrobotnych o zmianę profilu pomocy oraz na bieżąco aktualizowano 
IPD. 

Przeprowadzane przez Urząd analizy efektywności kosztowej i zatrudnieniowej 
uwzględniane były w trakcie opracowania planów finansowych na kolejne lata. 

Analiza skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec 
80 bezrobotnych wykazała, że zatrudnienie znalazło 61,3% tych osób,  
jednakże tylko 26,3% aktywizowanych pracowało dłużej niż rok.  

W niewielkim stopniu korzystano z nowych form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia  
14 marca 2014 r.7. Urząd nie stosował takich form jak: grant na telepracę, 
świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska 
pracy dla bezrobotnego oraz na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja 
składek za bezrobotnych do 30 roku życia oraz bon zatrudnieniowy. Wynikało to  
z braku zainteresowania tymi formami, postrzeganymi jako mniej atrakcyjne  
od pozostałych instrumentów rynku pracy. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła stosowania poręczenia jako formy 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów dotyczących bonów na zasiedlenie,  
co mogło ograniczać niektórym bezrobotnym dostęp do tego instrumentu wsparcia. 

NIK zwraca także uwagę, że w części kontrolowanego okresu (w 2014 r.) funkcję 
doradcy klienta pełniła osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. rozwoju 
zawodowego – stażysty, co wprawdzie było zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej8, jednakże wg art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia, funkcję doradcy klienta mogli pełnić: pośrednicy pracy, doradcy 
zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego i specjaliści ds. programów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie dokonując analiz rynku pracy w latach 
2014 - 2018 korzystał z następujących źródeł informacji: 
− strony internetowej http://mz.praca.gov.pl dotyczącej monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych; 

                                                      
5 Zwane dalej „IPD”. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm., zwana dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”.   
7 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 598 ze zm.), zwana dalej „nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia”. 
8 Dalej „MPiPS”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− opracowań własnych pn. „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych  
w powiecie będzińskim ziemskim w I półroczu 2014 r.” oraz „Monitoring 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie będzińskim ziemskim  
w 2014 r.” sporządzonych na podstawie „Zaleceń metodologicznych  
do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych” 
opublikowanych i udostępnionych w 2003 r. przez Ministerstwo Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej. Raporty w przedmiotowym zakresie za kolejne  
lata przygotowywano w oparciu o zalecenia metodyczne przygotowane  
przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych z Łodzi w ramach projektu 
„Opracowania nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego;  

− strony internetowej https://barometrzawodow.pl/ zawierającej informacje  
na temat badania dotyczącego potrzeb rynku w zakresie poszczególnych 
zawodów  pn. „Barometr”; 

− danych statystycznych oraz opracowań publikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny9, oddział Katowice (http://katowice.stat.gov.pl/); 

− danych statystycznych oraz opracowań publikowanych na stronie 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach10; 

− danych statystycznych oraz opracowań publikowanych na stronie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

− badania kwestionariuszowego przedsiębiorstw realizowanego przez PUP; stron 
internetowych Starostwa Powiatowego oraz urzędów miast i gmin wchodzących 
w skład powiatu będzińskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 21-469, 932, 935-936, 961-963) 

1.1.2. W analizach rynku pracy powiatu będzińskiego za 2014 r., 2015 r. i 2016 r.11 
opracowanych przez Urząd uwzględniono wszystkie podmioty gospodarki 
narodowej na terenie powiatu12. W rejestrach pracodawców z lat 2014-2017 
prowadzonych przez Urząd13 znajdowały się odpowiednio 283, 419, 643 i 454 
podmioty. Dyrektor PUP wyjaśnił, że od 2015 roku Urząd prowadził badania  
wśród przedsiębiorstw z obszaru powiatu, na podstawie próby badawczej 
opracowanej przez GUS. Było to badanie prowadzone na potrzeby monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych, w oparciu o nowe zalecenia metodyczne 
rekomendowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym 
jego celem było uzyskanie informacji o dotychczasowych oraz planowanych 
kierunkach zmian zatrudnienia oraz ich skali w ankietowanych przedsiębiorstwach. 
Na podstawie próby badawczej opracowanej przez GUS w 2015 roku badaniem 
objęto 79 podmiotów gospodarczych, w 2016 roku – 89, a w 2017 roku – 90 
podmiotów.  

(dowód: akta kontroli str. 932, 936, 21-469, 941) 

1.1.3. Urząd nie dysponował danymi o liczbie osób aktywnych i biernych zawodowo 
na terenie powiatu będzińskiego. Jak wyjaśnił Dyrektor, informacje o aktywności 

                                                      
9 Zwany dalej „GUS”. 
10 Zwany dalej „WUP” 
11 Opracowanie za rok 2017 nie zostało sporządzone do dnia kontroli NIK, tj. do 23 kwietnia 2018 r. 
12 Zarejestrowane w rejestrze REGON -15.950 w 2013 r., 15.933 w 2014 r., 15.940 w 2015 r. 
13 Rejestr pracodawców, z którymi Urząd współpracował, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667), zwanym 
dalej „rozporządzeniem w sprawie prowadzenia usług rynku pracy”. 
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zawodowej były pozyskiwane ze strony Głównego Urzędu Statystycznego 
w Katowicach http://katowice.stat.gov.pl/, gdzie jednak dane wynikające z Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowanego przez GUS 
prezentowane były wyłącznie na poziomie województw.  

(dowód: akta kontroli str. 932, 936-937, 1019, 1023) 

1.1.4. W latach 2014-2017 do zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie 
powiatu należały m.in.14:  
a) w 2014 r.: zawody deficytowe: kierowca ciągnika siodłowego, opiekunka 
dziecięca, operator koparki, monter płyt kartonowo-gipsowych, pielęgniarka, opiekun 
osoby starszej, monter wyrobów z drewna, glazurnik, a zawody nadwyżkowe: 
kierowca operator wózków jezdniowych, wychowawca w placówkach oświatowych, 
wychowawczych i opiekuńczych, malarz konstrukcji i wyrobów metalowych, 
sekretarka, kierowca samochodu ciężarowego, operator myjni, sprzątaczka biurowa; 
b) w 2015 r.: zawody deficytowe: uliczni sprzedawcy żywności, urzędnicy do spraw 
podatków, operatorzy maszyn do szycia, a zawody nadwyżkowe: technicy elektrycy, 
pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji, formierze odlewniczy 
i pokrewni, piekarze, cukiernicy i pokrewni, zamiatacze i pokrewni, księgowi; 
c) w 2016 r.: zawody deficytowe: urzędnicy do spraw podatków, agenci 
i administratorzy nieruchomości, kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 
gdzie indziej niesklasyfikowani, pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem, 
pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku, kierownicy do spraw 
produkcji przemysłowej, a zawody nadwyżkowe: dyrektorzy generalni 
i zarządzający, kucharze, funkcjonariusze służby więziennej, formierze odlewniczy 
i pokrewni, monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych; 
d) w 2017 r.: zawody deficytowe: kontrolerzy (sterowniczy) procesów 
przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani, robotnicy budowy dróg, dealerzy 
i maklerzy aktywów finansowych, pracownicy przy pracach przygotowawczych  
do druku, agenci i administratorzy nieruchomości, rzeczoznawcy (z wyłączeniem 
majątkowych), pomocniczy personel medyczny, a zawody nadwyżkowe: średni 
personel z dziedziny prawa i pokrewny, sekretarki (ogólne), maszyniści kolejowi 
i metra, sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej. 

W badanym okresie nadwyżki i deficyty w poszczególnych zawodach nie 
wykazywały trwałych tendencji, co roku były inne.  

Wśród stanowisk, na które najwięcej razy kierowano bezrobotnych na  
staże znajdował się zawód określony jako nadwyżkowy w 2017 r. (specjalista  
ds. sprzedaży elektronicznej). Jak podał Dyrektor PUP, nadrzędnym celem 
podejmowanych działań aktywizacyjnych jest pomoc w zdobywaniu doświadczenia 
zawodowego i doprowadzenie do zatrudnienia. Priorytetowym celem stażu jest 
nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy 
z pracodawcą. Dodał, iż: „zaznaczenia wymaga, że przepisy nie uzależniają 
możliwości zorganizowania stażu wyłącznie na stanowiskach zdiagnozowanych 
w danym roku jako deficytowe na lokalnym rynku pracy. Uwarunkowanie takie 
znacząco bowiem utrudniałoby, a wręcz uniemożliwiałoby zdobycie doświadczenia 
zawodowego wielu osobom wchodzącym na rynek pracy, przy uwzględnieniu 
predyspozycji takiego bezrobotnego, jego dotychczasowych kwalifikacji 
zawodowych oraz poziomu wykształcenia. Zgodnie z obowiązującą metodologią 
prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym 
rynku pracy, badanie to umożliwia pozyskanie istotnych informacji odnośnie 

                                                      
14 Dane z analiz rynku pracy powiatu będzińskiego za lata 2014-2017. 
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struktury bezrobocia, czy potrzeb kadrowych pracodawców i powinno służyć 
koordynacji szkoleń bezrobotnych oraz stanowić podstawę do kształtowania  
oferty edukacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem szkół zawodowych).(…) 
Zawody zdiagnozowane jako nadwyżkowe w danym roku, w kolejnych latach 
kalendarzowych mogą być deficytowymi lub równoważnymi na rynku pracy 
i odwrotnie. Dodatkowo należy zauważyć, iż kompetencje uzyskane w pracy  
na jednym stanowisku mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w innym,  
np. obsługa komputera, doświadczenie w obsłudze klientów, fakturowanie, itp. 
Elastyczne podejście do problemu braku doświadczenia lub dezaktualizacji 
kompetencji u osób bezrobotnych - planowanych kandydatów do odbycia stażu, 
zwiększa szanse na skuteczną aktywizację tych osób. Biorąc powyższe pod uwagę, 
tut. Urząd nie weryfikuje stanowisk, na których odbywają się staże z punktu 
widzenia zawodów nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, aby nie zawężać 
możliwości zdobywania doświadczenia przez osoby bezrobotne, gdyż nie posiadał 
wiedzy na temat, jak kształtował się raport zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
w innych miastach i gminach w skali całego kraju. Z powyższych powodów  
tut. Urząd kierował osoby bezrobotne do odbycia stażu również w zawodzie 
„specjalista do spraw sprzedaży elektronicznej”. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 72-74, 93, 181-182, 211, 302, 329, 420, 1034-1035, 
1080, 1084-1086) 

1.1.5. PUP sporządzał roczne analizy lokalnego rynku pracy, w których 
prezentowane były dane na poziomie województwa śląskiego, powiatu będzińskiego 
oraz gmin wchodzących w skład powiatu. Zakres tematyczny sporządzanych 
opracowań dotyczył m.in.: ogólnej charakterystyki powiatu, systemu edukacji 
w powiecie, sytuacji demograficznej powiatu (liczba i struktura ludności powiatu, 
prognozy ludności, liczby ludności według ekonomicznych i biologicznych grup 
wieku). Podawano również dane dotyczące form aktywizacji osób bezrobotnych 
realizowanych przez PUP, ofert pracy pozyskiwanych przez PUP, giełd i targów 
pracy organizowanych przez Urząd, a także wyników Monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych oraz Barometru zawodów w powiecie. Analizy te 
zawierały także informacje dotyczące projektów i programów realizowanych przez 
Urząd, planowanych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy, zwolnień 
grupowych planowanych na terenie powiatu będzińskiego, identyfikacji barier 
utrudniających podjęcie zatrudnienia osobom bezrobotnym zarejestrowanym 
w Urzędzie, rekomendowanych działań adresowanych do osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Urzędzie, oraz środków finansowych na organizację programów 
w zakresie promocji zatrudnienia. Ponadto w sytuacji ubiegania się przez Urząd 
o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych 
każdorazowo sporządzana była analiza potrzeb lokalnego rynku pracy, 
z uwzględnieniem charakterystyki grupy docelowej, dla której miał być realizowany 
program aktywizacji oraz przedstawieniem rozwiązania problemu zawodowego 
w ramach form aktywizacji przewidzianych w ustawie. 
Od 2015 r. PUP sporządzał również roczne raporty z zakresu monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych w powiecie będzińskim, w którym uwzględniane były 
następujące informacje: analiza ogólnej sytuacji na rynku pracy; ranking zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych; analiza umiejętności i uprawnień; analiza  
rynku edukacyjnego (analiza uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych); badanie kwestionariuszowe przedsiębiorstw (prezentacja 
wyników); prognoza lokalnego rynku pracy. 
W latach poprzednich (zgodnie z obowiązującą wówczas metodologią),  
Urząd sporządzał półroczny oraz roczny raport dotyczący monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych. W związku z powyższym biorąc pod uwagę rok 2014 
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opracowano dwa raporty: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
w powiecie będzińskim w I półroczu 2014 roku” oraz „Monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych w powiecie będzińskim w 2014 roku”. Przedmiotowe 
opracowania obejmowały następujący zakres informacji: analizę bezrobocia według 
zawodów i grup zawodów; analizę ofert pracy według zawodów i grup zawodów; 
analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

Za pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych dla potrzeb analizy rynku 
pracy oraz opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej 
(przygotowywanie zestawień, raportów i sprawozdań dotyczących rynku pracy) 
odpowiedzialny był pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw informatyki 
i statystyki w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu.  

W oparciu o ww. dane, informacje pozyskiwane ze stron internetowych  
oraz informacje pozyskiwane od pracowników merytorycznych zajmujących się 
poszczególnymi usługami i instrumentami rynku pracy, opracowywano analizy 
lokalnego rynku pracy oraz raporty z zakresu monitoringu zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w powiecie będzińskim. Pracownikiem sporządzającym 
wymienione opracowania był pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku 
specjalisty do spraw rozwoju zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 21-469, 517-879, 932, 937-938) 

1.1.6. Przeprowadzone „Analizy rynku pracy powiatu będzińskiego” wykazały,  
że największe bezrobocie występowało: wśród osób w wieku 25-34,  
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, ze stażem pracy od roku do 5 lat  
w 2014 r. oraz wśród osób w wieku 35-44, z wykształceniem gimnazjalnym  
i niższym, ze stażem pracy od roku do 5 lat w 2015 r., 2016 r. i 2017 r. Zawody,  
na które występowało największe zapotrzebowanie zostały szczegółowo 
wymienione w punkcie 1.1.4. niniejszego wystąpienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 21, 66, 93, 158-161, 211, 275-278, 329, 398-400) 

1.2. Odnosząc się do sposobu i zakresu wykorzystania wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej i kosztowej w analizach PUP związanych z aktywizacją zawodową 
bezrobotnych Dyrektor Urzędu wyjaśnił: „Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 
w latach 2014-2018 prowadził analizę wskaźników efektywności zatrudnieniowej 
i kosztowej realizowanych usług i instrumentów rynku pracy w oparciu o Załącznik  
nr 1 do sprawozdania MPiPS-02/MRPiPS-02 Efektywność programów na rzecz 
promocji zatrudnienia. Wyniki przedmiotowej analizy wykorzystywane były m.in. przy 
planowaniu przeznaczenia środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu 
Społecznego na finansowanie form wsparcia realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Będzinie(…)”. 

 (dowód: akta kontroli str. 932-938) 

1.3. Opracowane przez Urząd propozycje podziału środków Funduszu Pracy na 
aktywne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób 
były zaopiniowane pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Będzinie15.  

(dowód: akta kontroli str. 1375-1376) 

1.4. W latach 2014-2017 najwięcej środków przeznaczano na realizację takich form 
aktywizacji zawodowej jak: staże, dotacje na działalność gospodarczą, refundacja 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy, a najmniej m. in. na bon na zasiedlenie 
i dofinansowanie wynagrodzenia osób 50+. Wydatki na wybrane formy aktywizacji 
przedstawiały się następująco: 

                                                      
15 Do 27 maja 2014 r. działająca jako Powiatowa Rada Zatrudnienia w Będzinie. 
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a) w 2014 r.: 
− staże: kwota planowana: 4.923,5 tys. zł, kwota wydatkowana: 4.488,0 tys. zł, 

liczba bezrobotnych objętych aktywizacją: 481 osób, udział w ogólnej kwocie 
wydatków na aktywizację zawodową16: 46,2%; 

− dotacje na działalność gospodarczą: kwota planowana: 2.855,0 tys. zł, kwota 
wydatkowana: 2.809,9 tys. zł, liczba bezrobotnych objętych aktywizacją: 143 
osoby, udział w ogólnej kwocie wydatków na aktywizację zawodową: 28,9%; 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy: kwota planowana:  
1.357,1 tys. zł, kwota wydatkowana: 1.178,2 tys. zł, liczba bezrobotnych 
objętych aktywizacją: 59 osób, udział w ogólnej kwocie wydatków na 
aktywizację zawodową: 12,1%; 

b) w 2015 r.: 
− staże: kwota planowana: 5.906,1 tys. zł, kwota wydatkowana: 4.579,7 tys. zł, 

liczba bezrobotnych objętych aktywizacją: 323 osoby; udział w ogólnej kwocie 
wydatków na aktywizację zawodową17: 39,5%; 

− dotacje na działalność gospodarczą: kwota planowana: 4.688,0 tys. zł, kwota 
wydatkowana: 3.425,6 tys. zł, liczba bezrobotnych objętych aktywizacją:  
164 osoby, udział w ogólnej kwocie wydatków na aktywizację zawodową: 
29,5%; 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy: kwota planowana:  
2.000,3 tys. zł, kwota wydatkowana: 1.589,4 tys. zł, liczba bezrobotnych 
objętych aktywizacją: 75 osób, udział w ogólnej kwocie wydatków na 
aktywizację zawodową: 13,7%; 

c) w 2016 r.: 
− staże: kwota planowana: 5.902,2 tys. zł, kwota wydatkowana: 4.889,5 tys. zł, 

liczba bezrobotnych objętych aktywizacją: 809 osób; udział w ogólnej kwocie 
wydatków na aktywizację zawodową18: 42,4%; 

− roboty publiczne: kwota planowana: 1.262,1 tys. zł, kwota wydatkowana: 
1.105,5 tys. zł, liczba bezrobotnych objętych aktywizacją: 78 osób, udział  
w ogólnej kwocie wydatków na aktywizację zawodową: 9,6%; 

− dotacje na działalność gospodarczą: kwota planowana: 4.259,8 tys. zł, kwota 
wydatkowana: 3.060,0 tys. zł, liczba bezrobotnych objętych aktywizacją:  
141 osób, udział w ogólnej kwocie wydatków na aktywizację zawodową: 26,5%; 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy: kwota planowana:  
1.794,0 tys. zł, kwota wydatkowana: 1.338,7 tys. zł, liczba bezrobotnych 
objętych aktywizacją: 60 osób, udział w ogólnej kwocie wydatków na 
aktywizację zawodową: 11,6%; 

d) w 2017 r.: 
− staże: kwota planowana: 5.992,4 tys. zł, kwota wydatkowana: 4.999,9 tys. zł, 

liczba bezrobotnych objętych aktywizacją: 835 osób, udział w ogólnej kwocie 
wydatków na aktywizację zawodową19: 41,3%; 

− roboty publiczne: kwota planowana: 1.631,1 tys. zł, kwota wydatkowana: 
1.290,3 tys. zł, liczba bezrobotnych objętych aktywizacją: 109 osób, udział  
w ogólnej kwocie wydatków na aktywizację zawodową: 10,7%; 

                                                      
16 Tj. 9.724,6 tys. zł w 2014 r. 
17 Tj. 11.607,0 tys. zł. W 2015 r. 
18 Tj. 11.535,2 tys. zł w 2016 r. 
19 Tj. 12.101,8 tys. zł w 2017 r. 
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− dotacje na działalność gospodarczą: kwota planowana: 4.098,2 tys. zł, kwota 
wydatkowana: 3.462,1 tys. zł, liczba bezrobotnych objętych aktywizacją:  
150 osób, udział w ogólnej kwocie wydatków na aktywizację zawodową: 28,6%; 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy: kwota planowana:  
1.235,1 tys. zł, kwota wydatkowana: 1.053,4 tys. zł, liczba bezrobotnych 
objętych aktywizacją: 46 osób, udział w ogólnej kwocie wydatków na 
aktywizację zawodową: 8,7%. 

Jako przyczyny niezrealizowania trzech form aktywizacji, które zostały ujęte 
w planie20, Dyrektor Urzędu wskazał brak zainteresowania wnioskodawców 
skorzystaniem z takich form wsparcia oraz możliwość udziału w alternatywnych 
działaniach służących aktywizacji osób bezrobotnych (roboty publiczne i prace 
interwencyjne, w ramach których ustawodawca przewidział korzystniejsze dla 
pracodawców i przedsiębiorców uregulowania dotyczące wysokości dokonywanych 
refundacji oraz okresu utrzymania zatrudnienia po upływie okresu refundacyjnego). 
Nie wystąpiły przypadki realizacji danej formy aktywizacji zawodowej bez 
uprzedniego jej zaplanowania.  

(dowód: akta kontroli str. 496-505, 943, 948) 

Spośród nowych form aktywizacji zawodowej21 w latach 2014-2017 najwięcej 
środków wydatkowano odpowiednio na: bony stażowe22 oraz bony szkoleniowe 
(w 2015 r., 2016 r. i 2017 r.)23, a najmniej środków na: bony na zasiedlenie 
(w 2015 r. i 2016 r.)24 oraz dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+25. 

Jak wyjaśnił Dyrektor, powyższy podział środków wynikał z popytu pracodawców 
oraz osób bezrobotnych na dane usługi oraz instrumenty rynku pracy, analiz 
mających na celu diagnozę potrzeb lokalnego rynku pracy, a także wyników 
„Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych” oraz „Barometru zawodów”. 
Ponadto na podział środków wpływ miał rodzaj form wsparcia wynikających 
z programów i projektów zatwierdzonych do realizacji przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, bądź Samorząd Województwa Śląskiego - w przypadku 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(dowód: akta kontroli str. 496-505, 853-867, 943, 947, 1019, 1021) 

Jak wyjaśnił Dyrektor, zaplanowany podział środków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu w latach 2014-2017 był adekwatny i wystarczający do 
potrzeb rynku pracy powiatu będzińskiego. W trakcie danego roku kalendarzowego 
Urząd występował bowiem o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Funduszu 
Pracy.  

Jak wyjaśnił Dyrektor, w 2015 r. nadwyżka środków z pozostałych form aktywizacji 
została przesunięta na środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności 
gospodarczej (w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związanych z podjęciem tej działalności). W roku 2016 nadwyżkę środków ze staży 
oraz bonów szkoleniowych przesunięto na dotacje. W roku 2017 nadwyżkę środków 

                                                      
20 Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+ w 2015 i 2016 r. oraz bon zatrudnieniowy w 2017 r. 
21 Wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia w 2014 r.  1) grant na telepracę, 
2) świadczenie aktywizacyjne, 3) pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska dla 
bezrobotnego, 4) pożyczki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, 5) refundacja 
składek dla bezrobotnych do 30 roku życia, 5) bon szkoleniowy, 6) bon zatrudnieniowy, 7) bon 
stażowy, 8) bon na zasiedlenie, 9) dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia. 
22 82,2 tys. zł. 
23 Odpowiednio 188,6; 161,4 oraz 188,3 tys. zł. 
24 Odpowiednio 22,4 oraz 23,7 tys. zł. 
25 25,7 tys. zł. 
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z prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz z pozostałych form 
aktywizacji również przeznaczono na finansowanie dotacji przyznawanych  
osobom bezrobotnym w celu podjęcia działalności gospodarczej. Powyższe 
wynikało z dużego zainteresowania osób bezrobotnych możliwością wsparcia  
w postaci środków przyznawanych jednorazowo na podjęcie działalności 
gospodarczej.  

W kontrolowanym okresie wystąpiły przypadki nierealizowania lub ograniczenia 
realizacji przez Urząd następujących form aktywizacji: 
− w latach 2015-2016 nie realizowano dofinansowania do wynagrodzenia osób 

50+, a w roku 2017 bonu zatrudnieniowego. Przyczyną był brak zainteresowania 
wnioskodawców skorzystaniem z takich form wsparcia oraz możliwość udziału 
w alternatywnych działaniach służących aktywizacji osób bezrobotnych; 

− w latach 2014-2017 nie realizowano grantu na telepracę, świadczenia 
aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za 
bezrobotnych do 30 roku życia, co jak wyjaśnił Dyrektor, wynikało z mniej 
korzystnych warunków w stosunku do oferowanych w ramach refundacji 
pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 
nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych 
do 30 roku życia lub w ramach prac interwencyjnych. W okresie tym nie 
realizowano także pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy 
dla bezrobotnego, pożyczki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz bezpłatnego doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców  
ze względu na mniej korzystne warunki w stosunku do oferowanych w ramach 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz środków przyznawanych jednorazowo na 
podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy 
prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności; 

− w latach 2016-2017 nie realizowano bonów stażowych. Przyczyną były mniej 
korzystne warunki realizacji danej formy (krótszy - sześciomiesięczny okres 
odbywania stażu oraz obowiązek zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu 
stażu przez okres 6 miesięcy) w porównaniu z możliwością odbycia stażu przez 
okres do 12 miesięcy oraz brakiem ustawowych uregulowań związanych 
z koniecznością zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu odbywania stażu, 
co jest w szczególności istotne w przypadku staży organizowanych przez 
instytucje publiczne, które z uwagi na odrębne przepisy dotyczące obowiązku 
prowadzenia otwartych i konkurencyjnych naborów na wolne stanowiska 
urzędnicze mają ograniczone możliwości deklarowania zatrudnienia 
kandydatów (osób bezrobotnych) po zakończeniu odbywania stażu. 

 (dowód: akta kontroli str. 496-505, 933, 938, 943, 949) 

1.5. Liczba pracowników zatrudnionych w PUP na stanowiskach kluczowych 
związanych z aktywizacją zawodową wyniosła: 
− w 2014 r.: 68 osób (68 etatów), w tym: 15 pośredników pracy (15 etatów)26, 

8 doradców zawodowych (8 etatów), 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego 
(2 etaty), 2 specjalistów ds. programów (1,5 etatu), 

− w 2015 r.: 66 osób (66 etatów), w tym: 15 pośredników pracy (15 etatów)27, 
9 doradców zawodowych (9 etatów), 4 specjalistów ds. rozwoju zawodowego 
(4 etaty), 1 specjalista ds. programów (1 etat), 

                                                      
26 W tym 1 pośrednik pracy realizujący zadania EURES (1 etat). 
27 W tym 1 pośrednik pracy realizujący zadania EURES (1 etat). 
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− w 2016 r.: 61 osób (61 etatów), w tym: 12 pośredników pracy (12 etatów)28, 
8 doradców zawodowych (8 etatów), 4 specjalistów ds. rozwoju zawodowego 
(4 etaty), 1 specjalista ds. programów (1 etat), 

− w 2017 r.: 66 osób (65,75 etatu), w tym: 14 pośredników pracy (14 etatów)29, 
8 doradców zawodowych (8 etatów), 3 specjalistów ds. rozwoju zawodowego 
(3 etaty), 1 specjalista ds. programów (1 etat). 

Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pracownika kluczowego wyniosła 
w zależności od stanowiska: 
− w 2014 r.: od 476 do 3.567, 
− w 2015 r.: od 436 do 6.538, 
− w 2016 r.: od 468 do 5.614, 
− w 2017 r.: od 311 do 4.347. 

1.5.1. Minimalna liczba doradców klienta ustalona dla Urzędu w latach 2014-2017 
wyniosła odpowiednio: 13/2530, 24, 24, 24, natomiast liczba pracowników PUP 
pełniących funkcję doradcy klienta – odpowiednio: 29, 29, 25, 26. Tym samym 
spełniony został wymóg § 86 w związku z § 89 rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia usług rynku pracy. Oprócz niżej opisanych przypadku, funkcje 
doradców klienta powierzono pracownikom zajmującym stanowiska pośredników 
pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. spraw rozwoju zawodowego oraz 
specjalistów do spraw programów. 

 (dowód, akta kontroli, str. 1377- 1421)   

NIK zauważa, że w 2014 r. Dyrektor Urzędu powierzył funkcję doradcy klienta 
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego - 
stażysty, pomimo, że zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia, 
funkcję doradcy klienta mogli pełnić: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, 
specjaliści ds. rozwoju zawodowego i specjaliści ds. programów. Powyższe zgodne 
było ze stanowiskiem MPiPS, określonym w wytycznych „Wprowadzenie funkcji 
doradcy klienta”31  dla powiatowych urzędów pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 470-495, 868-878, 1087-1088) 

1.5.2. Jak wyjaśnił Dyrektor, w początkowym okresie wdrażania standardu 
związanego z profilowaniem pomocy dla osób bezrobotnych liczba pracowników 
pełniących funkcję doradcy klienta była niewystarczająca. Związane to było 
z wyznaczeniem przez ustawodawcę krótkiego czasu na ustalenie profilu pomocy 
dla wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. W późniejszych 
okresach również pojawiały się problemy z wystarczającą liczbą doradców. 
Wynikało to z faktu absencji chorobowych, urlopowych doradców, innych 
nieprzewidzianych zdarzeń, okresowego wzrostu liczby rejestrujących się osób 
bezrobotnych (zwłaszcza pod koniec i na początku roku), wzmożonych działań 
związanych z wydawaniem większej liczby skierowań na różnego rodzaju formy 
aktywizacji i ich późniejszego rozliczania (obsługa takiej osoby bezrobotnej nie 
następuje wówczas co kilka miesięcy, ale w odstępach kilkudniowych). Odnosząc 
się do liczby osób obsługiwanych w ciągu dnia przez doradcę, Dyrektor wyjaśnił,  
iż niemożliwe jest precyzyjne wskazanie takiej liczby. Dodał, iż zazwyczaj doradca 
klienta planując terminarz zgłoszeń dla osób bezrobotnych zakładał, iż będzie to  

                                                      
28 W tym 2 pośredników pracy realizujących zadania EURES (2 etaty). 
29 W tym 2 pośredników pracy realizujących zadania EURES (2 etaty). 
30 W związku ze zmianą przepisów w trakcie roku, 13 dotyczyło stanu do 14 maja 2014 r., 25 po tym 
dniu.  
31 Opracowanie: maj 2014 r., aktualizacja: lipiec 2014 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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ok. 20 osób dziennie. Jednakże z przyczyn wskazanych powyżej zdarzały się 
również dni, w których liczba ta sięgała nawet 50 - 60 klientów, co wynikało np. 
z konieczności zastępstwa nieobecnego pracownika oraz nieprzewidywalnej liczby 
zgłoszeń osób po dokonaniu pierwszej rejestracji w Urzędzie. Przyjęcie 20 osób 
dziennie przekładało się na około 20 minut z jedną osobą. Precyzyjne obliczenia 
w tym zakresie również nie były możliwe.  
W badanej próbie dokumentacji losowo wybranych 80 osób bezrobotnych32, średni 
czas oczekiwania na spotkanie z doradcą wynosił 9 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 493-495, 868-878, 942, 945-946, 1415) 

1.5.3. Liczba osób bezrobotnych przypadająca na jednego doradcę klienta 
w Urzędzie w latach 2014-2017 wyniosła odpowiednio: 246, 225, 225 oraz 167. Jak 
podał Dyrektor Urzędu, obniżenie liczby osób bezrobotnych przypadających  
na jednego doradcę klienta skutkowało wzrostem jakości obsługi (większa  
ilość poświęcanego czasu, uwagi, lepsze poznanie potrzeb i oczekiwań klienta).  
W 2017 roku sytuacja ta była najkorzystniejsza w całym okresie objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 493-495, 868-878, 942, 946) 

1.6. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, z ustalonym profilem pomocy 
w latach objętych kontrolą wyniosła: 
− na koniec 2014 r.: 7.067 osób, z tego 295 osób z I profilem, 4.345 osób  

z II profilem i 2.480 osób z III profilem,  
− na koniec 2015 r.: 6.354 osoby, z tego 159 osób z I profilem, 4.026 osób  

z II profilem i 2.169 osób z III profilem,  
− na koniec 2016 r.: 5.452 osoby, z tego 134 osoby z I profilem, 3.515 osób  

z II profilem i 1.803 osoby z III profilem,  
− na koniec 2017 r.: 4.227 osób, z tego 88 osób z I profilem, 2.263 osoby  

z II profilem i 1.876 osób z III profilem.   
Udział osób bezrobotnych z ustalonymi profilami pomocy w ogólnej liczbie 
bezrobotnych na koniec lat 2014-201733 wyniósł odpowiednio: 99,8%, 97,2%, 
97,1%, 97,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 493-495, 514-516, 610, 697, 781, 1019, 1021) 

1.6.1. Przy ustalaniu profilu osoby bezrobotnej zadawane były pytania zawarte 
w kwestionariuszu do profilowania oraz pytania dodatkowe dotyczące chęci podjęcia 
zatrudnienia, zainteresowania określonym rodzajem i charakterem pracy, czy 
poszczególnymi instrumentami wsparcia, zgodnie z dyspozycją § 2 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania 
pomocy dla bezrobotnego34.  
Jak podał Dyrektor Urzędu, niezrozumienie przez osoby profilowane treści pytań, 
nieadekwatny zestaw możliwych odpowiedzi w stosunku do informacji uzyskiwanych 
od osób profilowanych i związana z tym konieczność subiektywnej interpretacji 
przez doradców klienta usłyszanych odpowiedzi w celu ich dopasowania do 
formularza lub ograniczona ilość czasu doradcy klienta powodowały, iż zdarzały się 

                                                      
32 Próba obejmowała: 9 bezrobotnych korzystających z bonu na zasiedlenie (wszystkie przypadki 
z okresu objętego kontrolą), 11 bezrobotnych, których wynagrodzenia dofinansowano, 
10 bezrobotnych z bonem stażowym, 10 bezrobotnych, którym dofinansowano rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 10 bezrobotnych z I profilem pomocy nadal zarejestrowanych jako 
bezrobotni (na koniec marca 2018 r.), 10 bezrobotnych z I profilem pomocy, wyrejestrowanych na 
ww. dzień, 10 bezrobotnych z III pomocy, którzy ukończyli realizację IPD oraz 10 w trakcie realizacji 
IPD.  
33 Tj. odpowiednio: 7.133, 6.538, 5614 i 4.347 osób. 
34 Dz. U., poz. 631, zwane dalej „rozporządzeniem MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla 
bezrobotnego”. 
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sytuacje, w których doradca klienta odczytywał możliwe odpowiedzi lub podawał 
kilka przykładowych możliwości35. Zdarzały się sytuacje, w których udzielone 
odpowiedzi i ustalony profil nie pokrywał się z oczekiwaniami osoby bezrobotnej, co 
znajdowało swoje odzwierciedlenie np. w pismach (wnioskach) osób bezrobotnych 
z prośbami o jego zmianę. Miały miejsce również sytuacje, w których osoba 
bezrobotna chcąc otrzymać określone wsparcie, np. jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, udzielała odpowiedzi „szytych na miarę”, które 
klasyfikowały ją w profilu dającym szanse szybszego uzyskania tego wsparcia.  
Przed rozpoczęciem profilowania doradca klienta pytał o oczekiwania osoby 
bezrobotnej w zakresie rodzaju wsparcia z jakiego chciała ona skorzystać oraz 
informował ją o tym, iż rodzaj wsparcia będzie uzależniony od rodzaju uzyskanego 
profilu.  

 (dowód: akta kontroli str. 942, 946-947, 950-960) 

1.6.2. W wyniku badania dokumentacji ww. próby 80 osób stwierdzono, że: 
− Urząd we wszystkich przypadkach ustalił profil pomocy niezwłocznie tj. w dniu 

rejestracji lub do 14 dni od daty rejestracji,   
− 14 osobom zarejestrowanym jako bezrobotne przed dniem wejścia w życie 

ustawy z 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia, Urząd 
ustalił profil pomocy do końca 2014 r., 

− nie wystąpiły przypadki niewyrażenia przez osobę bezrobotną, zgody na 
ustalenie profilu pomocy,  

− bezrobotny miał możliwość zawnioskowania o zmianę profilu, trzy złożone w tej 
sprawie wnioski bezrobotnych zostały uwzględnione,  

− po ustaleniu profilu pomocy Urząd każdorazowo informował osoby bezrobotne, 
jakimi formami pomocy mogą zostać objęte w ramach ustalonego profilu, 
informacje przekazano, a każdy z bezrobotnych złożył pisemne oświadczenie  
o przyjęciu do wiadomości określonego profilu i dostępnych form pomocy, 

− w trzech przypadkach bezrobotni byli zainteresowani innymi formami pomocy, 
niż przewidziane w ramach przydzielonego im profilu pomocy (dwóch było 
zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi, jeden bezrobotny bonem na 
zasiedlenia), co zostało uwzględnione i odnotowywane w systemie SYRIUSZ.  

(dowód: akta kontroli str. 1377-1421) 

                                                      
35 Powyższe w szczególności dotyczyło następujących części (pytań) kwestionariusza:  
do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych:  
1) Pyt. 12 Czy ma Pan/Pani możliwość dojazdu do pracy (w tym do pracy w systemie zmianowym 
oraz w weekendy)? Pytanie nie przewiduje m.in. odpowiedzi: to zależy, gdzie mam dojechać, 
w tygodniu tak, ale nie w weekendy, mogę i własnym samochodem i transportem publicznym;   
2) Pyt. 13 Proszę wskazać przyczyny utrudniające Pani/Panu podjęcie pracy /wybór wielokrotny/. 
Bardzo często osoby bezrobotne nie były w stanie dokonać tak głębokiej analizy przyczyn 
pozostawania bez pracy jaka przewidywana jest w zestawie odpowiedzi. Zazwyczaj wskazywały 
jeden lub dwa powody, które były najbardziej oczywiste, np. bo nie ma pracy, czy bo pracodawcy nie 
dają umów, itp.;  
3) Pyt. 18 Co jest Pan/Pani w stanie zrobić w celu zwiększenia swoich szans na podjęcie pracy? 
/wybór wielokrotny/. Jedno z najczęściej nierozumianych pytań, w których doradcy klienta wskazywali 
możliwe odpowiedzi; 
4) Pyt. 20 Jak często jest Pan/Pani gotów/owa kontaktować się z urzędem pracy? Najczęstszą 
odpowiedzią na to pytanie było: tak często jak będzie trzeba oraz wskazywanie okresów, które nie 
były wyszczególnione w zestawie odpowiedzi (raz na 2 miesiące); 
5) Pyt. 24.Jakie ma Pan/Pani możliwości kontaktu z urzędem pracy i potencjalnymi pracodawcami? 
Osoby bezrobotne zwykle wskazywały na najpopularniejszą formę kontaktu jaką był telefon i dopiero 
po podpowiedzi doradcy przypominały sobie o innych możliwościach. 
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W badanym okresie do PUP wpłynęły trzy skargi dotyczące profilowania pomocy dla 
osób bezrobotnych36. Na każdą ze skarg udzielono odpowiedzi w postaci pisma 
wyjaśniającego, określającego m.in. wynik postępowań wszczętych w wyniku 
złożonej skargi oraz działania podjęte w konsekwencji ich przeprowadzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 879-931) 

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK wśród 
50 osób bezrobotnych stwierdzono, że 29 osób (58,0%) było zainteresowanych 
uczestnictwem w formach aktywizacji, których im nie zaproponowano (głównie 
szkoleniami (15 respondentów), stażami (11 respondentów), a ośmiu (16,0%) 
osobom odmówiono uczestnictwa w formach, o które wnioskowali - ankietowani 
wskazali 12 instrumentów, w tym: trzem odmówiono staży, dwóm – robót 
publicznych, dwóm – dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dwóm - 
skierowania do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy.  

1.7. W czterech przypadkach z ww. próby 80 osób Urząd zmienił bezrobotnym profil 
pomocy: w jednym przypadku (z I profilu na II) pomimo dużej aktywności 
bezrobotnego uznano, że pomocne będzie udzielenie mu wsparcia, jeden 
bezrobotny (z III na II) podniósł kwalifikacje, dwóm osobom bezrobotnym zmieniono 
profil (z I na II) w związku z chęcią uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych. 
W wyniku badania dokumentacji dodatkowych sześciu osób stwierdzono, że 
w dwóch przypadkach zmiana profilu pomocy (z III na II) nastąpiła na wniosek 
bezrobotnych i wynikała ze zmiany ich sytuacji życiowej, a w czterech przypadkach 
(z II na III) wynikały z zakończenia realizacji IPD.    

1.8. W badanym okresie wystąpiły 42 przypadki odmowy zmiany profilu (z tego  
30 w 2015 r., 8 w 2016 r. i 4 w 2017 r.). Szczegółowe badanie 10 przypadków 
(wybranych losowo z ww. zbioru 42 osób) wykazało, iż: w siedmiu przypadkach 
wnioskowano o zmianę profilu III na profil II, a w trzech przypadkach - profilu I  
na profil II. Wnioski uzasadniane były trudną sytuacją życiową oraz chęcią 
wykonywania prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych, zatrudnienia, 
kursów, szkoleń, założenia działalności gospodarczej. Jako uzasadnienie odmowy 
Urząd każdorazowo podawał brak przesłanek do zmiany profilu pomocy wynikający 
z aktualnej sytuacji osoby bezrobotnej. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1089-1115, 1377-1427)   

1.9. Zdaniem Dyrektora Urzędu konieczność profilowania nie wpłynęła na jakość 
i skuteczność pomocy świadczonej osobom bezrobotnym. Profilowanie nie 
polepszyło adekwatności oferowanej pomocy. Część osób bezrobotnych znała 
pytania kwestionariusza do profilowania (z własnych doświadczeń, bądź ze źródeł 
internetowych) i udzielała odpowiedzi w sposób umożliwiający uzyskanie 
odpowiadającego im profilu. W związku z tym, celowość stosowania takiego 
narzędzia była dyskusyjna. Wśród problemów związanych z profilowaniem  
Dyrektor wymienił niezrozumienie przez osoby profilowane treści pytań, 
nieadekwatny zestaw możliwych odpowiedzi w stosunku do informacji uzyskiwanych 
od osób profilowanych i związaną z tym konieczność subiektywnej interpretacji 
przez doradców klienta usłyszanych odpowiedzi w celu ich dopasowania do 
formularza oraz brak akceptacji celowości stosowania narzędzia ze strony osób 
bezrobotnych ze względu na sformalizowanie relacji doradca-klient. 
W zakresie proponowanych zmian w procedurze profilowania Dyrektor wyjaśnił, że: 
„Określenie profilu nie powinno być wynikiem badania kwestionariuszem,  

                                                      
36 Dwie w 2014 r. (obie skargi dotyczyły przypisania bezrobotnego do niewłaściwego profilu) i jedna 
w 2016 r. (skarga na ograniczone możliwości udzielania odpowiedzi w systemie profilowania pomocy 
dla osób bezrobotnych). 
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ale wspólnych uzgodnień doradcy klienta i zainteresowanej osoby bezrobotnej, 
podjętych po bezpośredniej rozmowie. Obecnie doradca klienta ma możliwość 
zmiany rodzaju profilu o ile po rozmowie z osobą bezrobotną uzna to za właściwe.  
W świetle istnienia takiego rozwiązania, należy rozważyć możliwość całkowitej 
rezygnacji z narzędzia jakim jest formularz do profilowania na rzecz bezpośredniej 
rozmowy doradcy z osobą bezrobotną i wspólnego ustalenia najbardziej 
adekwatnego rodzaju pomocy. Taki rodzaj kontaktu jest przyjazny, nie tworzy 
niepotrzebnych barier związanych z nadmierną formalizacją działań(…). Być może 
dobrym rozwiązaniem byłoby również opracowanie wskazówek/obszarów rozmowy, 
które doradca klienta powinien poruszać w trakcie spotkania z osobą bezrobotną 
aby uzyskać jak najbardziej pomocne informacje”. 

(dowód: akta kontroli str. 933, 938) 

1.10. We wszystkich analizowanych przypadkach Urząd ustalił bezrobotnym IPD 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przygotowane IPD zawierały wszystkie 
elementy określone w art. 34a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i sporządzono 
je w terminach zgodnych z określonymi w art. 34a ust. 3 tej ustawy. IPD 
indywidualizowały bezrobotnych i ich potrzeby, a zaplanowane działania były 
zgodne z ich kompetencjami i możliwościami. W IPD nie zawarto informacji na temat 
preferencji bezrobotnych odnośnie sposobu aktywizacji, rodzaju pracy, którą 
chcieliby podjąć, a także ich kwalifikacji.   

W 12 przypadkach, w związku z zainteresowaniem bezrobotnych innymi formami 
pomocy niż przewidziane w opracowanym dla nich IPD, dokonano w nich  
zmian (sześciu bezrobotnym, którzy ukończyli 50. rok życia dano możliwość 
dofinansowania wynagrodzenia, czterem przyznania środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, jednemu bonu na zasiedlenie, jednemu sfinansowania 
szkolenia). Zmodyfikowane IPD sporządzono w formie papierowej i przekazano 
bezrobotnym oraz odnotowano w systemie SYRIUSZ.  

We wszystkich przypadkach Urząd kontaktował się z bezrobotnym w okresie 
realizacji IPD w terminach określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia MPiPS 
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego. Kontakt był realizowany w formie 
spotkań z bezrobotnym i rozmów telefonicznych. Wszystkie wizyty w Urzędzie 
poświadczano podpisem bezrobotnego. Przedmiotem rozmów było przedstawienie 
bezrobotnym informacji o odpowiedniej ofercie pracy lub ofercie pomocy, 
przedstawienie informacji o dostępnych środkach na poszczególne instrumenty,  
np. na dofinansowanie działalności gospodarczej. 

W przypadkach realizacji określonej formy pomocy na rzecz bezrobotnego  
w ramach IPD przez inny podmiot, Urząd kontaktował się z tym podmiotem  
co najmniej raz na 60 dni. W przypadku próby 10 bezrobotnych, którym przyznano 
bon stażowy przedmiotem kontaktu z realizatorem pomocy dla bezrobotnego była 
konieczność uzyskania informacji o obecności/absencji bezrobotnego na stażu 
w danym miesiącu celem ustalenia i wypłaty bezrobotnemu należnego ryczałtu na 
dojazdy, a także danych niezbędnych do przyznania pracodawcom premii za 
zatrudnienie bezrobotnego po skończonym stażu. Pracodawcy przekazywali 
Urzędowi m. in. oryginały list obecności wraz z godzinami odbywania stażu. 
W przypadku 11 bezrobotnych powyżej 50. roku życia, których pracodawcy 
otrzymywali dofinansowanie wynagrodzeń, przedmiotem kontaktu były dane 
dotyczące wniosków o dofinansowanie, w tym m.in. listy płac, potwierdzenia ich 
wypłaty, dowody odprowadzenia składek.    

Pomoc bezrobotnym na podstawie IPD realizowana była przez okres zgodny 
z określonym w § 7 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla 
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bezrobotnego. Po upływie ww. okresów (180 dni dla profilu pomocy I, 540 dni dla 
profilu pomocy II, 720 dni dla profilu pomocy III), gdy nie udało się doprowadzić 
bezrobotnych do podjęcia pracy, Urząd ustalił ponownie profil pomocy dla tych 
bezrobotnych, co miało miejsce w 15 przypadkach37.   

W badanej grupie 80 bezrobotnych, 14 osobom, którym pomimo zakończenia 
realizacji IPD nie udało się podjąć zatrudnienia, Urząd określił nowe IPD związku ze 
zmianą ich profili pomocy. W jednym przypadku po zmianie profilu bezrobotny 
powiadomił Urząd o podjęciu pracy, a więc nie było potrzeby aktualizacji IPD. 
W pozostałych przypadkach w nowych IPD uwzględniono formy aktywizacji 
odpowiadające zaktualizowanym profilom pomocy (np. dano możliwość ubiegania 
się o bon na zasiedlenie czy skorzystania z dofinansowania wynagrodzenia, 
wyłączono możliwości skorzystania z bonu stażowego lub szkoleń, zamiast 
propozycji pracy wprowadzono możliwość przedkładania bezrobotnym jedynie 
informacji o propozycjach pracy). W badanej próbie wystąpiły cztery przypadki 
ponownej zmiany profilu pomocy, w związku ze zmianą dotyczącą czynników 
utrudniających bezrobotnemu wejście lub powrót na rynek pracy lub czynników 
wskazujących na potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy. 

W 41 na 80 analizowanych spraw wystąpiły przypadki przerwania realizacji IPD 
w związku z utratą statusu bezrobotnego, z tego: 37 przypadków osób z II profilem 
pomocy spowodowanych było podjęciem zatrudnienia przez osobę bezrobotną 
wskutek aktywizacji prowadzonej w ramach IPD38, ponadto utrata statusu 
bezrobotnego była spowodowana podjęciem pracy przez jednego bezrobotnego  
z I profilem, a z trzech osób z III profilem pomocy jedna otrzymała prawo do zasiłku, 
jedna wyrejestrowała się na własną prośbę, a jedną wyrejestrowano z powodu 
niezgłoszenia się w Urzędzie. 

(dowód, akta kontroli, str. 1377- 1421)   

Urząd gromadził dane o zawodach nadwyżkowych i deficytowych oraz rozpoznawał 
potrzeby osób bezrobotnych. Stosownie do obowiązujących przepisów Urząd 
dokonywał profilowania pomocy dla osób bezrobotnych oraz opracował dla nich 
IPD, które dostosowywano do potrzeb aktywizowanych osób. Zastosowanie nowych 
form aktywizacji zawodowej bezrobotnych wprowadzonych nowelizacją ustawy 
o promocji zatrudnienia było niewielkie.  

Liczba zatrudnionych w Urzędzie doradców klienta spełniała wymogi wynikające 
z przepisów. NIK zauważa, że w kontrolowanym okresie funkcję doradcy klienta 
pełniła jedna osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego 
– stażysty, co wprawdzie było zgodne ze stanowiskiem MPiPS, jednakże zgodnie 
z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia, funkcję doradcy klienta mogą 
pełnić: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego 
i specjaliści ds. programów.  

 

                                                      
37 Siedmiu osobom ponownie ustalono III profil pomocy, jednej osobie – ponownie I profil, trzy osoby 
przeszły z III profilu do II, trzy osoby z I do II, a jedna z II do III profilu pomocy. 
38 Dziewięć BZS, dziesięć DWN, osiem BST, dziesięć DGP. 

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

2.1. W 80 przeanalizowanych sprawach zastosowane wobec bezrobotnych formy 
aktywizacji zawodowej były zgodne z ustalonym profilem pomocy.  

Wobec bezrobotnych poddanych analizie zastosowano następujące formy pomocy: 
bony na zasiedlenie (9 osób), bony stażowe (10 osób), dofinansowanie na  
podjęcie działalności gospodarczej (10 osób), dofinansowanie wynagrodzenia  
za bezrobotnego powyżej 50 roku życia, (11 osób), pośrednictwo pracy oraz 
zaplanowane działania do samodzielnej realizacji (20 osób z profilem I), informacje 
o ofertach pracy (bez skierowań), programy specjalne, w tym związane z integracją 
społeczną (20 osób z profilem III).  

2.2. Kierowanie bezrobotnych, dla których ustalono profil I, II i III, na poszczególne 
formy pomocy odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami 
wewnętrznymi. Obowiązujące w PUP dwa regulaminy39: przyznawania środków  
na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznawania refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy były zgodne z przepisami u ustawy 
o promocji zatrudnienia.  

(dowód: akta kontroli, str. 1377-1421) 

2.3. Dla skontrolowanych instrumentów aktywizacji bezrobotnych, wiążących się 
z wydatkowaniem środków publicznych, zastosowanie miała ogólna regulacja pn. 
„Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych”40. Określono w niej 
m. in. zasady prowadzenia kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej, zasady 
obiegu dokumentów księgowych oraz terminowość realizacji tych czynności. 
Mechanizmy kontroli zarządczej określały m. in. zakres weryfikacji poszczególnych 
dokumentów (w tym zbadanie prawidłowości zdarzeń i operacji gospodarczych 
odzwierciedlonych w tych dokumentach), dokumentowanie podejmowanych 
czynności oraz sposób postępowania. Integralną częścią „Instrukcji” był wykaz osób 
upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowo - księgowych m.in. pod 
względem merytorycznym, pod względem legalności, celowości i gospodarności 
oraz pod względem formalno – rachunkowym. 

Dokonywanie wydatków publicznych na realizację poszczególnych form aktywizacji 
odbywało się również przy wykorzystaniu formularzy wewnętrznych udostępnionych 
w Systemie SYRIUSZ, które zawierały elementy niezbędne do dokonania wypłaty. 

W okresie objętym kontrolą audytor zewnętrzny nie dokonywał audytów obszarów 
związanych z realizacją umów dotyczących aktywizacji bezrobotnych.    

(dowód: akta kontroli, str. 1685-1686) 

2.4. W analizowanych przypadkach zastosowanych form aktywizacji zabezpieczenie 
prawidłowego wykorzystania środków publicznych dotyczyło: 
− wypłat bonu na zasiedlenie – we wszystkich 10 przypadkach prawnym 

zabezpieczeniem zwrotu środków w przypadku niewywiązania się przez 
beneficjenta z warunków umowy był weksel z poręczeniem wekslowym 

                                                      
39 Wprowadzone z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów m.in. odnośnie 
warunków zabezpieczenia umowy, wydatków kwalifikowalnych, kwalifikowalności podatku  
od towarów i usług. 
40 Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2010 z 29 lipca 2010 r., zaktualizowana stosownie 
do zakresu realizowanych zadań, w tym źródeł finansowania. 
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wniesiony w dniu zawarcia umowy, co zostało opisane w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”, 

− wypłat jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – w pięciu 
przypadkach prawnym zabezpieczeniem zwrotu środków w przypadku 
niewywiązania się przez beneficjenta z warunków umowy były poręczenia, 
w kolejnych pięciu umowach weksel z poręczeniem wekslowym. 

W pozostałych przeanalizowanych formach aktywizacji, wydatków ze środków 
publicznych dokonywano po weryfikacji okoliczności uprawniających do świadczeń. 

2.5. W zakresie wynikającym z zawartych umów Urząd w następujący sposób 
wykorzystywał swoje uprawnienia dotyczące nadzoru nad prawidłowym przebiegiem 
realizacji wybranych form pomocy:  
− prawidłowość realizacji umów dotyczących przyznania bonów na zasiedlenie 

nadzorowano poprzez wgląd w system SYRIUSZ w celu ustalenia faktu 
opłacania składek ZUS przez wskazanego pracodawcę, beneficjenci 
przedkładali kopie zawartych umów o pracę oraz oświadczenia o wydatkowaniu 
środków na koszty zamieszkania w innej miejscowości,  

− nadzór nad prawidłowością realizacji umów dotyczących przyznania bonów 
stażowych odbywał się poprzez egzekwowanie list obecności oraz wniosków 
urlopowych, zwolnień lekarskich (po zakończeniu każdego miesiąca), 
dokumenty te były analizowane, potwierdzane przez pracodawców pieczęcią 
i podpisem, a po zakończonych stażach pracodawcy wystawiali bezrobotnym 
opinie o przebiegu stażu oraz potwierdzali podpisem sprawozdania składane 
przez bezrobotnych, 

− nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów w zakresie przyznawania 
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej polegał na 
ustaleniu faktu zarejestrowania działalności gospodarczej, weryfikacji formularzy 
rozliczenia wydatków wraz z załączonymi kserokopiami faktur potwierdzających 
wydatkowanie środków, przeprowadzaniu kontroli w miejscu prowadzonej 
działalności, w tym obiektów i pomieszczeń oraz wykorzystywania przedmiotów 
zakupionych w ramach otrzymanego dofinansowania, prowadzenie przez cały 
okres trwania umowy monitoringu w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, żądaniu zaświadczeń potwierdzających fakt niezalegania 
z uiszczaniem opłat i podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, 

− prawidłowość realizacji umów o dofinansowanie wynagrodzeń nadzorowana 
była m. in. na podstawie potwierdzonych przez pracodawcę list obecności oraz 
dokumentów potwierdzających zgłoszenie pracownika w ZUS i odprowadzanie 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, FP i FGŚP, list płac oraz 
potwierdzeń odbioru wynagrodzenia, na koniec umowy wzywano pracodawców 
do udokumentowania okresu zatrudnienia bezrobotnego (tj.: świadectwo pracy 
lub oświadczenie pracodawcy o dalszym zatrudnieniu bezrobotnego). 

(dowód: akta kontroli, str. 1377-1421) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W umowach dotyczących bonów na zasiedlenie zabezpieczano zwrot środków 
w przypadku niewywiązania się z umowy poprzez stosowny zapis w umowie  
oraz dodatkowe poręczenie osoby trzeciej, pomimo niewskazania takiej formy 
zabezpieczenia w ustawie o promocji zatrudnienia. Zdaniem NIK, powyższa  
forma zabezpieczenia mogła ograniczać części osób bezrobotnych dostęp do tej 
formy wsparcia. 
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Urząd prawidłowo udzielał wsparcia bezrobotnym w ramach działań ujętych w IPD.  
Zastosowane formy aktywizacji zawodowej były zgodne z ustalonymi profilami 
pomocy.  

Dokonywanie wydatków publicznych na realizację poszczególnych form aktywizacji 
odbywało się z uwzględnieniem ogólnych mechanizmów kontroli zarządczej.  

Korzystanie przez Urząd z poręczenia jako formy zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umów dotyczących bonów na zasiedlenie mogło ograniczać dostęp  
do tego instrumentu wsparcia.  

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1. Według badanej dokumentacji próby 80 osób w kontrolowanym okresie41 
zatrudnienie/działalność gospodarczą podjęło 49 osób (84,5%) spośród 58 osób, 
które zakończyły aktywizację42 w latach 2014-2017.  

Spośród poddanych analizie 40 bezrobotnych z II profilem pomocy pracę  
lub działalność gospodarczą podjęło 37 osób43, jednakże na dzień zakończenia 
czynności kontrolnych zaktywizowanych pozostało 29 osób44.  

W przypadku 10 osób z I profilem pomocy, które na dzień doboru próby  
(28 marca 2018 r.) zostały wyrejestrowane z rejestru bezrobotnych, sześć osób  
podjęło zatrudnienie lub działalność (60,0%), w dwóch przypadkach Urząd nie 
posiadał danych o zatrudnieniu tych osób, jeden bezrobotny został powołany  
do służby wojskowej, jedna osoba wyrejestrowała się na własną prośbę. W ww. 
sześciu przypadkach osób, które podjęły zatrudnienie Urząd poinformował je  
o ofertach pracy, konieczności kontaktu ze wskazanym pracodawcą oraz 
zobowiązał do poinformowania o efektach rozmów z potencjalnymi pracodawcami, 
jednakże niemożliwe było ustalenie czy osoby te znalazły zatrudnienie w ślad  
za tymi informacjami. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych zatrudnienie 
utrzymały cztery z sześciu zaktywizowanych osób. 

Z grupy 10 osób z ustalonym III profilem pomocy, które w okresie  
objętym kontrolą ukończyły realizację działań przewidzianych w IPD pięć osób 
podjęło zatrudnienie, z których dwóm bezrobotnym przedstawiono informacje 
o pracodawcach poszukujących pracowników i w krótkim czasie osoby te znalazły 
zatrudnienie. Na dzień zakończenia kontroli zatrudnienie utrzymały trzy z pięciu  
ww. zaktywizowanych osób.  

Z grupy 10 osób, dla których ustalono III profil pomocy, lecz termin realizacji działań 
określonych w IPD jeszcze nie upłynął, jedna osoba (10,0%) podjęła z dniem  
1 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą bez wsparcia Urzędu.  

3.2. Analiza trwałości zatrudnienia45 poddanych form aktywizacji udzielonych  
ww. 37 osobom bezrobotnym z II profilem pomocy, wykazała, że: 

                                                      
41 Według stanu na dzień 23 kwietnia 2018 r. 
42 Przyczynami zakończenia aktywizacji - innymi niż podjęcie pracy lub działalności gospodarczej - 
przez dziewięć osób były m.in. urlopy macierzyńskie, powołanie do służby wojskowej, 
wyrejestrowanie bezrobotnego na jego wniosek.  
43 Dziewięć osób korzystających z bonu na zasiedlenie (dalej „BZS”), 10 osób korzystających  
z dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (dalej „DGP”), 11 osób objętych 
dofinansowaniem wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia (dalej „DWN”), siedem 
osób korzystających z bonu stażowego (dalej „BST”). 
44 Pięć osób kontynuowało działalność gospodarczą, a drugie pięć ją zawiesiło lub zakończyło, cztery 
z siedmiu osób, które zakończyły aktywizację poprzez BST kontynuowało zatrudnienie. 
45 Liczona od momentu wyrejestrowania z bazy bezrobotnych wskutek zaktywizowania. 
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− po aktywizacji dziewięciu osób poprzez przyznanie bonu na zasiedlenie siedem 
osób pozostawało w zatrudnieniu do roku, a dwie osoby ponad rok, 

− po aktywizacji 11 osób poprzez dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 
powyżej 50 roku życia dziewięć osób pozostawało w zatrudnieniu do roku,  
a dwie osoby ponad rok, 

− po aktywizacji siedmiu osób poprzez przyznanie bonu stażowego jedna osoba 
pozostawała w zatrudnieniu do trzech miesięcy, cztery osoby pozostawały  
w zatrudnieniu do roku, a dwie osoby ponad rok, 

− w odniesieniu do dofinansowania udzielonego 10 osobom na podjęcie 
działalności gospodarczej jedna osoba prowadziła ją w okresie do trzech 
miesięcy, jedna w okresie do roku, a osiem osób ponad rok. 

Średni czas pozostawania w zatrudnieniu dla ww. grupy 37 osób wyniósł 365 dni. 
Najdłuższe średnie zatrudnienie dotyczyło DGP (550 dni), a w dalszej kolejności 
BST (404 dni), BZS (279 dni) i DWN (243 dni). 

W przypadku sześciu osób z badanej grupy 10 bezrobotnych z I profilem pomocy, 
którzy na dzień doboru próby zostali wyrejestrowani z rejestru bezrobotnych  
w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności, jedna osoba pozostawała  
w zatrudnieniu do trzech miesięcy, dwie osoby pozostawały w zatrudnieniu do roku, 
a trzy osoby ponad rok. Średni okres pozostawania w zatrudnieniu wyniósł 396 dni. 
Dla grupy pięciu zatrudnionych z badanej grupy 10 osób z ustalonym III profilem 
pomocy, które w okresie objętym kontrolą ukończyły realizację działań 
przewidzianych w IPD jedna osoba pozostawała w zatrudnieniu do roku, a cztery 
osoby ponad rok. Średni okres pozostawania w zatrudnieniu wyniósł 479 dni. 

Jedna osoba z grupy bezrobotnych z III profilem pomocy, która została 
zaktywizowana przed upływem terminu realizacji działań określonych w IPD na 
dzień zakończenia kontroli (23 kwietnia 2018 r.) prowadziła działalność gospodarczą 
krócej niż trzy miesiące.  

3.3. Bezrobotni, których dokumentację poddano analizie, pozostawali w rejestrze 
osób bezrobotnych po ustaleniu profilu pomocy najkrócej dwa dni (dotyczy DWN), 
a najdłużej – 1.366 dni (osoba z III profilem pomocy w toku realizacji IPD). Średnia 
pozostawania w rejestrze po ustaleniu profilu pomocy wynosiła dla formy BZS  
65 dni, dla DWN 173 dni, dla BST 303 dni, dla DGP 228 dni, dla sześciu osób 
którym ustalono I profil pomocy i podjęły zatrudnienie 180 dni, dla sześciu osób, 
którym ustalono III profil pomocy i podjęły zatrudnienie – 145 dni.  

Przed datą ustalenia profilu pomocy ww. osoby były zarejestrowane jako bezrobotne 
minimum zero dni, a (profil ustalono w dniu rejestracji) a maksimum 1.724 dni. 
Średni czas, który upłynął od rejestracji do ustalenia profilu dla formy BZS i DWN 
wyniósł 7 dni, dla DGP 70 dni, dla BST 100 dni, dla osób objętych I profilem 12 dni, 
dla osób objętych III profilem 311 dni. Ustalenie profili po upływie czasu dłuższego 
niż siedem dni wynikało z faktu zarejestrowania bezrobotnych przed dniem wejścia 
w życie ustawy z 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 46, która weszła w życie 
z dniem 27 maja 2014 r. W tych przypadkach profile pomocy ustalono do końca 
2014 r. 

 (dowód, akta kontroli, str. 1377-1421) 

                                                      
46 Dz. U. z 2014 r. poz. 598, ze zm. 
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3.4. Zdarzenia po zakończeniu stażu, bonu stażowego i bonu szkoleniowego 
przedstawiały się następująco47: 

− znalezienie zatrudnienia: 1.684 osoby (z tego 1.653 po odbyciu stażu,  
20 po realizacji bonu stażowego i 11 po realizacji bonu szkoleniowego),  

− osiągnięcie wieku emerytalnego/uzyskanie prawa do emerytury: 8 osób  
po odbyciu stażu, 

− nieznalezienie zatrudnienia: 628 osób (z tego 567 po odbyciu stażu,  
2 po realizacji bonu stażowego, 59 po realizacji bonu szkoleniowego), 

− inne – pozostałe zdarzenia po zakończeniu formy aktywizacji (pozostawanie  
w rejestrze, zmiana statusu, wykreślenie z innych powodów niż zatrudnienie np. 
renta, nauka): 1.106 osób (z tego 1.096 po odbyciu stażu, 7 po realizacji bonu 
stażowego, 3 po realizacji bonu szkoleniowego), 

− brak danych w rejestrze o działaniach po zakończeniu formy aktywizacji:  
303 osoby (z tego 200 po odbyciu stażu i 103 po realizacji bonu 
szkoleniowego). 

Liczba bezrobotnych korzystających z form aktywizacji wyniosła48: 
− w 2014 r.: 926 z jednej formy, 40 z dwóch form, 2 z trzech form, 
− w 2015 r.: 1.087 z jednej formy, 67 z dwóch form, 
− w 2016 r.: 957 z jednej formy, 109 z dwóch form, 8 z trzech form, 1 z czterech 

form, 
− w 2017 r.: 999 z jednej formy, 114 z dwóch form, 4 z trzech form, 
− w 2018 r.: 114 z jednej formy, 1 z dwóch form. 

Spośród wybranych ośmiu osób, które korzystały z największej liczby form 
aktywizacji49, sześć było zatrudnionych, a dwie niezatrudnione (jedna odbywała 
staż)50. 

(dowód: akta kontroli str. 1028-1030, 1036, 1037-1084) 

3.5. Najbardziej efektywnymi kosztowo51 podstawowymi formami aktywizacji 
stosowanymi przez Urząd w kontrolowanym okresie były:  
− szkolenia (koszt ponownego zatrudnienia w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 

wyniósł, odpowiednio: 5,7 tys. zł, 10,0 tys. zł, 8,6 tys. zł, 11,2 tys. zł), 
− prace interwencyjne (6,4 tys. zł, 19,2 tys. zł, 5,6 tys. zł, 5,9 tys. zł), 
− staże (8,6 tys. zł, 15,1 tys. zł, 14,6 tys. zł, 13,6 tys. zł). 

Najmniej efektywne kosztowo były: 
− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (20,0 tys. zł, 40,8 tys. zł, 

34,3 tys. zł, 20,7 tys. zł), 
− dotacje na działalność gospodarczą (19,7 tys. zł, 47,6 tys. zł, 17,0 tys. zł,  

22,9 tys. zł), 
− roboty publiczne (30,7 tys. zł, 25,0 tys. zł, 17,8 tys. zł, 21,9 tys. zł). 

Najwyższa efektywność zatrudnieniowa52 wystąpiła w przypadku poniższych form 
aktywizacji (podano procentowy wskaźnik ponownego zatrudnienia w ww. latach  
dla danej formy): 

                                                      
47 Na podstawie danych wygenerowanych z systemu SYRIUSZ wg metodologii opracowanej przez 
NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
48 Na podstawie danych wygenerowanych z systemu SYRIUSZ wg metodologii opracowanej przez 
NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
49 Od pięciu do siedmiu. 
50 Wg stanu na dzień 20 kwietnia 2018 r. 
51 Tj. iloraz wydatków poniesionych przez Urząd na daną formę aktywizacji oraz liczby osób, które  
po zakończeniu tej formy znalazły zatrudnienie/podjęły działalność gospodarczą. 
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− dotacje na działalność gospodarczą (wskaźnik ponownego zatrudnienia 
w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 wyniósł, odpowiednio: 100,0%, 52,9%, 
92,3% i 89,9%), 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (100,0%, 66,1%, 84,8% 
i 86,4%), 

− roboty publiczne (100,0%, 67,0%, 91,0% i 80,0%). 

Najmniej efektywne zatrudnieniowo były: 
− szkolenia (39,2%, 48,0%, 36,7% i 37,8%), 
− staże (54,4%, 53,5%, 53,0% i 55,1%). 

Analiza trwałości form aktywizacji53 stosowanych przez PUP wykazała, że najwięcej 
osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych po skorzystaniu z: 
− dotacji na działalność gospodarczą – spośród 783 osób, które otrzymały takie 

wsparcie, do rejestru bezrobotnych nie powróciło, według stanu na dzień 
kontroli, 658 osób (84,0%), z czego: w przypadku 375 osób od dnia otrzymania 
środków minęły już ponad dwa lata (w innych przypadkach okres ten był 
krótszy). Z pozostałych 125 osób (16,0%): 74 zarejestrowały się ponownie jako 
bezrobotne przed upływem dwóch lat od otrzymania dotacji, a 51 – po dwóch 
latach; 

− bonu na zasiedlenie – dziewięć spośród dziesięciu osób (90,0%) korzystających 
z tej formy wsparcia nie powróciło do rejestru bezrobotnych (we wszystkich 
przypadkach nie minęły jeszcze dwa lata od dnia udzielenia im tej pomocy), 
natomiast jedna zarejestrowała się ponownie przed upływem dwóch lat od dnia 
otrzymania bonu. 

Rozpatrując grupę osób, które po skorzystaniu ze stażu, bonu stażowego lub bonu 
szkoleniowego znalazły zatrudnienie, największą efektywnością zatrudnieniową 
cechowały się bony stażowe (przy czym nie stanowiły one powszechnej formy 
wsparcia). Spośród 29 osób, które uczestniczyły w tej formie aktywizacji, 
20 (tj. 69,0%) wyrejestrowało się z rejestru bezrobotnych z powodu podjęcia 
zatrudnienia – 12 z nich nie powróciło już do rejestru, choć od dnia przekazania 
im bonu minęły ponad dwa lata (pozostałe osiem osób zarejestrowało się ponownie 
przed upływem dwóch lat od otrzymania pomocy).  

Z 3.524 osób, które skorzystały ze stażu, 1.653 (tj. 46,9%) już po zakończeniu 
zatrudnienia u organizatora stażu wyrejestrowało się z rejestru bezrobotnych  
z powodu podjęcia zatrudnienia; większość z nich (981) nie powróciła już do 
rejestru. Pozostałe 672 osób zarejestrowało się ponownie do PUP (480 – jeszcze 
przed upływem roku).  

W przypadku bonu szkoleniowego, spośród 176 osób realizujących tę formę 
aktywizacji, 11 podjęło zatrudnienie (6,3%), lecz ponad połowa z nich (sześć osób) 
powróciła później do rejestru bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 506-509, 1031-1032) 

3.6. Realizując nowe formy aktywizacji Urząd obliczał następujące wskaźniki 
skuteczności/efektywności: 
a) bon szkoleniowy, bon stażowy oraz bon na zasiedlenie: 

                                                                                                                                       
52 Udział procentowy liczby osób bezrobotnych, które w trakcie lub po zakończeniu udziału  
w podstawowej formie aktywizacji zawodowej, uzyskały zatrudnienie. 
53 Przeprowadzona na podstawie danych wygenerowanych przez Urząd z systemu Syriusz  
wg metodologii opracowanej przez NIK i uwzględniająca: liczbę osób, które do dnia kontroli NIK nie 
powróciły do rejestru bezrobotnych, a także długość okresu, w jakim osoby po skorzystaniu z danej 
formy pomocy pozostawały poza tym rejestrem (przyczynami braku ponownej rejestracji mogły być 
m.in.: podjęcie pracy, wyjazd za granicę, brak zamiaru rejestracji). 



 

23 

− odsetek bezrobotnych w wieku do 30 roku życia uczestniczących (którzy 
ukończyli udział) w danej formie wsparcia w ogólnej liczbie zarejestrowanych54, 

− liczba osób bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie w wyniku zastosowania 
ww. bonów55, 

− liczba osób uczestniczących w danej formie wsparcia w stosunku do założonej 
liczby osób przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach każdego  
z bonów56, 

− struktura osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia według wykształcenia, 
stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy57, 

b) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 
50 lat: 

− odsetek bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia roku, którzy  
ukończyli udział, uczestniczących w formie wsparcia, w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych58, 

− liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy zostali zatrudnieni w związku 
z dofinansowaniem wynagrodzenia59, 

− liczba osób uczestniczących w danej formie wsparcia w stosunku do założonej 
liczby osób przewidzianych do objęcia wsparciem60, 

− struktura osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia według 
wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy61. 

Urząd określał wskaźniki skuteczności nowych form aktywizacji zawodowej w latach 
objętych kontrolą w ramach realizowanych niżej wymienionych programów  
oraz projektów:  
a) bon stażowy: w oparciu o zapisy we wniosku o przyznanie środków rezerwy 
Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pn. „Program dla osób bezrobotnych  
do 30 roku życia”; 
b) bon szkoleniowy: w oparciu o zapisy we wniosku o przyznanie środków 
rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pn. „Program dla osób 
bezrobotnych do 30 roku życia” oraz w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
będzińskim współfinansowanego ze środków europejskich; 
c) bon na zasiedlenie - w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim 
współfinansowanego ze środków europejskich;  
                                                      
54 Wyliczany na podstawie Załącznika nr 6 sprawozdania MRPiPS-01 „Formy wsparcia klientów 
urzędów” za dany rok oraz MRPiPS-01 „Sprawozdanie o rynku pracy” za grudzień danego roku. 
55 Załącznik nr 6 sprawozdanie MRPiPS-01 „Formy wsparcia klientów urzędów” za dany rok. 
56 Wnioski o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację m.in. tych form aktywizacji 
oraz dokumentacja dotycząca realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego -Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów oraz wnioski o płatność.  
57 Załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu 
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy”. 
58 Wyliczany na podstawie liczby osób zatrudnionych w ramach „dofinansowania wynagrodzenia  
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia” (wskazanej w Analizie 
rynku pracy Powiatu Będzińskiego za 2017 r. w rozdziale: Formy aktywizacji osób bezrobotnych) 
oraz formularzu MRPiPS-01 „Sprawozdanie o rynku pracy” za grudzień 2017 r. 
59 Wskazana w Analizie rynku pracy Powiatu Będzińskiego za 2017 r. w rozdziale: Formy aktywizacji 
osób bezrobotnych. 
60 Wnioski o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację m.in. tej formy aktywizacji 
dokumentacja dotyczącą realizacji Programu Regionalnego 50 + na rok 2018. 
61 Załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu 
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy”. 
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d) dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, 
który ukończył 50 rok życia - w oparciu o zapisy „Programu regionalnego dla osób 
50+ na 2018 r.”  
W przypadku ww. programów oraz projektów Urząd określał wartości wskaźników 
do osiągnięcia w ramach realizowanych nowych form aktywizacji. Przedmiotowe 
wskaźniki dotyczyły liczby osób objętych daną formą wsparcia. 
(dowód: akta kontroli str. 329, 405-406, 526, 603, 613, 685-686, 690, 700, 769-770, 

774, 784, 848-849, 1116-1364) 

Efektywność kosztowa i zatrudnieniowa nowych form aktywizacji, wprowadzonych 
nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 14 marca 2014 r., w badanym 
okresie przedstawiała się następująco:  
a) w 2014 r.:  
− efektywność kosztowa: bon szkoleniowy – 11,2 tys. zł,  
− efektywność zatrudnieniowa: bon szkoleniowy – 43,0%,  
b) w 2015 r.:  
− efektywność kosztowa: bon szkoleniowy – 8,2 tys. zł, bon stażowy – 7,5 tys. zł;  
− efektywność zatrudnieniowa: bon szkoleniowy – 53,5%, bon stażowy – 83,3%, 
c) w 2016 r.: 
− efektywność kosztowa: refundacja składek za bezrobotnych do 30 roku życia – 

138,4 tys. zł, bon szkoleniowy – 9,0 tys. zł, bon na zasiedlenie – 7,9 tys. zł;  
− efektywność zatrudnieniowa: refundacja składek za bezrobotnych do 30 roku 

życia – 100,0%, bon szkoleniowy – 56,3%, bon na zasiedlenie – 100,0%;  
d) w 2017 r.: 
− efektywność kosztowa: refundacja składek za bezrobotnych do 30 roku życia – 

99,1 tys. zł, bon szkoleniowy – 15,7 tys. zł, bon na zasiedlenie – 14,8 tys. zł; 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+ - 25,7 tys. zł,  

− efektywność zatrudnieniowa: refundacja składek za bezrobotnych do 30 roku 
życia – 100,0%, bon szkoleniowy – 35,0%, bon na zasiedlenie – 100,0%, 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+ - 100,0%. 

Ww. dane wskazują, że najwyższa efektywność kosztowa dotyczyła bonów 
szkoleniowych i stażowych, natomiast najwyższą efektywnością zatrudnieniową 
cechowały się bony na zasiedlenie, dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+ 
oraz refundacje składek za bezrobotnych do 30 roku życia 

 (dowód: akta kontroli str. 510-513) 

3.7. Skuteczność nowych form aktywizacji zawodowej obliczona wg wskaźników 
wyszczególnionych w ww. punkcie 3.6  przedstawiała się następująco: 
a) odsetek bezrobotnych w wieku do 30 roku życia objętych bonem  

szkoleniowym, bonem stażowym oraz bonem na zasiedlenie62 w ogólnej  
liczbie zarejestrowanych: w 2015 r. odpowiednio: 1,0%, 0 i 0; w 2016 r. 
odpowiednio: 0,6%, 0 i 0,1%; w 2017 r. odpowiednio: 0,7%, 0 i 0,1%63, 

b) liczba osób bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie w wyniku zastosowania 
bonu szkoleniowego, bonu stażowego i bonu na zasiedlenie: w 2015 r. 
odpowiednio: 31, 0 i 0; w 2016 r. odpowiednio: 25, 0 i 3; w 2017 r. odpowiednio: 
11, 0 i 464, 

 (dowód: akta kontroli str. 329, 405-406, 526, 603, 613, 685-686, 690, 700, 769-770, 
774, 784, 848-849, 1116-1136, 1139-1142, 1147, 1149-1150, 1154, 1157, 1159, 
1162, 1167-1170, 1177-1178, 1181, 1185-1187, 1193-1194, 1197, 1201, 1203-
1205, 1208, 1211-1212, 1214, 1221-1224, 1226-1227, 1229, 1236-1239, 1241-
                                                      
62 Które ukończyły udział w danej formie aktywizacji. 
63 Szablon sprawozdania MPiPS-01 za 2014 r. nie zawierał danych w tym zakresie. 
64 Szablon sprawozdania MPiPS-01 za 2014 r. nie zawierał danych w tym zakresie. 
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1242, 1244, 1251-1254, 1258-1259, 1261, 1267-1269, 1273, 1276-1278, 1280, 
1299, 1301-1302, 1304, 1330, 1333, 1336, 1358, 1362-1363, 1678-1684) 

3.8. Urząd, w badanym okresie, monitorował efektywność zatrudnieniową 
stosowanych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w następujący 
sposób: 
a) poprzez opracowanie „Analizy skuteczności i efektywności szkoleń” zgodnie  
z § 84 rozporządzenia w sprawie prowadzenia usług rynku pracy. Przedmiotowa 
analiza uwzględnia następujący zakres informacji: liczbę i odsetek osób, które 
ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających 
szkolenia; liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach 
wyróżnionych według: kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu 
wykształcenia, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy; liczbę i odsetek osób zatrudnionych w trakcie 
szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu. Ponadto koszt ponownego 
zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów 
szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkoleń; 
przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia; liczbę  
i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie 
finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe,  
w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie; liczbę i odsetek osób 
zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu 
licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz  
po ukończeniu studiów podyplomowych, 
b) w odniesieniu do środków przyznawanych jednorazowo na podjęcie działalności 
gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związanych z podjęciem tej działalności - po dwunastomiesięcznym wymaganym 
okresie prowadzenia działalności, monitoring efektywności zatrudnieniowej 
prowadzony był z wykorzystaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG); 
c) w przypadku prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego monitoring efektywności 
zatrudnieniowej odbywał się w oparciu o raporty U1 generowane przy pomocy 
Systemu Informatycznego SYRIUSZ (dane pozyskane z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych). 
W przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego monitorowanie sytuacji ich uczestników dokonywane było poprzez 
sprawdzanie osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego (do 4 tygodni od 
zakończenia udziału w projekcie) oraz osiągnięcia zakładanych wskaźników 
efektywności zatrudnieniowej (do 3 miesięcy po zakończeniu udziału uczestnika  
w projekcie) - czynności te obejmowały pozyskiwanie informacji związanych  
z podjęciem pracy, samozatrudnieniem, rozpoczęciem dalszej nauki, bądź 
szkolenia).   
W przypadku środków przyznawanych jednorazowo na podjęcie działalności 
gospodarczej prowadzony był monitoring informacji zawartych w CEIDG  
po zakończeniu umowy o dofinansowanie w ciągu 6 i 18 miesięcy od upływu 
wymaganego umową o dofinansowanie dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej. W przypadku wszystkich pozostałych form wsparcia 
prowadzony był bieżący monitoring ewidencji osób bezrobotnych w oparciu 
o przepisy o rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy na potrzeby 
przygotowywanych badań, analiz, sprawozdań oraz ocen sytuacji dotyczących rynku 
pracy oraz w oparciu o raporty U1. 

 (dowód: akta kontroli str. 1020, 1023-1026) 
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3.9. Zgromadzone informacje dotyczące efektywności zatrudnieniowej 
realizowanych form aktywizacji PUP wykorzystywał na potrzeby: sporządzanych 
ocen skuteczności i efektywności szkoleń, monitorowania sytuacji zawodowej 
uczestników projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, spotkań z uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 
działających w powiecie będzińskim w ramach projektów: „Zintegrowany system 
informacji o instrumentach aktywizacji rynku pracy dla młodzieży Powiatu 
Będzińskiego” oraz „Absolwent”, spotkań z osobami bezrobotnymi w ramach 
grupowej porady zawodowej lub informacji zawodowej, organizowanych przez  
Urząd targów pracy, przedsiębiorczości i edukacji, w trakcie których prezentowane 
były informacje dotyczące efektywności zatrudnieniowej i kosztowej realizowanych 
usług oraz instrumentów rynku pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 1019-1020, 1023) 

3.10. W latach objętych kontrolą Urząd nie otrzymał 2 % środków Funduszu Pracy 
na finansowanie nagród pracowników, o których mowa w art. 108 ust. 1i  
ustawy o promocji zatrudnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 933, 939-940) 

Analiza trwałości zatrudnienia bezrobotnych zarejestrowanych w PUP według 
metodologii opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała, że najwięcej 
bezrobotnych nie powróciło do rejestru po odbyciu stażu.  

Działania aktywizujące zastosowane przez Urząd wobec poddanych analizie  
80 bezrobotnych skutkowały podjęciem pracy przez 49 bezrobotnych, jednakże wg 
analiz przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK zatrudnienie utrzymało 37 osób.   

PUP nie stosował w ogóle takich form jak: grant na telepracę, świadczenie 
aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy dla 
bezrobotnego oraz na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja składek  
za bezrobotnych do 30 roku życia oraz bon zatrudnieniowy. Wynikało to z braku 
zainteresowania pracodawców tymi formami, które były dla nich mniej atrakcyjne  
od pozostałych instrumentów rynku pracy.  

IV. Uwagi  
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli65, zwraca uwagę, że stosowanie poręczenia osoby 
trzeciej jako formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów dotyczących bonów 
na zasiedlenie, nieprzewidzianej przepisami ustawy o promocji zatrudnienia, mogło 
ograniczać części osób bezrobotnych dostęp do tego instrumentu wsparcia.  

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 NIK w Katowicach. 

                                                      
65 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej „ustawa o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
Delegatury w Katowicach, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 
oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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. 

Katowice, dnia 6 czerwca 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Piotr Graca 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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