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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Tadeusz Duda, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
90109 z dnia 21 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie; 22-200 Włodawa, ul. Niecała 2 (dalej „Urząd” 
lub „PUP”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Woszczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie. 

(dowód: akta kontroli str.3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykonywanie w latach 2011-2014 
(do 31 marca) przez Urząd zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wybranych 
formach2. 

Urząd prowadził rzetelne analizy rynku pracy na terenie powiatu włodawskiego, 
których wyniki wykorzystywał w planowaniu i realizacji aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu. Podejmowano działania w celu objęcia aktywizacją 
zawodową jak największej liczby bezrobotnych, w ramach otrzymywanych środków, 
których wysokość ogółem stanowiła zaledwie od 39,5% do 60% szacowanych 
potrzeb.  

Umowy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zawierane były 
zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia3, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy oraz uregulowaniami wewnętrznymi wprowadzonymi 
przez Dyrektora PUP. Wykorzystywano przewidziane w umowach uprawnienia do 
kontroli prawidłowości wykorzystania środków przyznanych na aktywne formy. 

Dokumentacja dotycząca zrealizowanych form była kompletna i rzetelnie 
prowadzona, a wypłacone kwoty zostały prawidłowo ujęte w ewidencji PUP  
i wykazane w sprawozdaniach.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Tj. staże, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i refundacja 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 
3 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, ze zm.). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1) PUP pozyskiwał od pracodawców i z innych źródeł informacje na temat 
możliwych stanowisk zatrudnienia bezrobotnych. Procedury gromadzenia, 
agregowania i przetwarzania tych informacji nie zostały określone w formie aktu 
wewnętrznego, a zadania w tym zakresie realizowano podczas m. in.: 
− świadczenia usług doradczych przez doradców zawodowych, którzy pozyskiwali 

wiedzę na temat form pomocy, jakiej oczekują osoby bezrobotne i poszukujące 
pracy. Informacje te ewidencjonowane były w systemie SYRIUSZ4 w postaci: 
opracowanego programu i listy obecności uczestników informacji grupowej 
(grupowe informacje zawodowe), opracowanego programu porady, listy 
obecności oraz ankiet ewaluacyjnych uczestników poradnictwa zawodowego 
(grupowe poradnictwo zawodowe), a także w indywidualnych planach działania 
dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

− bieżących kontaktów pośredników pracy z bezrobotnymi. Zebrane w ich wyniku 
informacje (gromadzone w systemie SYRIUSZ) dotyczyły: sytuacji zawodowej 
bezrobotnych oraz oczekiwanego rodzaju pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. 
Pośrednicy pracy przeprowadzali (raz w roku) ankiety ustalające zakres i rodzaj 
potrzeb zgłaszanych przez bezrobotnych, a w przypadku przystąpienia PUP do 
opracowania programów specjalnych – przeprowadzano ankiety doraźnie, 
wśród pracodawców i bezrobotnych; 

− przeprowadzania przez pracowników ds. rozwoju zawodowego badań 
ankietowych pracodawców, bezrobotnych oraz partnerów rynku pracy 
w zakresie potrzeb szkoleniowych;  

− prowadzenia przez pracowników ds. instrumentów rynku pracy współpracy 
z pracodawcami. Gromadzono informacje na temat rodzaju i wielkości wsparcia, 
jakiego oczekują pracodawcy z Funduszu Pracy, aby zatrudniać kierowane do 
nich osoby bezrobotne. Przyjmowano wnioski od pracodawców dotyczące 
organizacji poszczególnych aktywnych form oraz prowadzono wykazy 
złożonych wniosków i rejestry podpisanych umów.  

 (dowód: akta kontroli str. 155-158) 

Plany szkoleń na lata: 2011, 2012, 2013 zostały sporządzone z uwzględnieniem 
środków finansowych przewidzianych w planie finansowym na ten cel, zgodnie 
z § 73 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 września 2010 r. 
w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy5 (dalej: 
rozporządzenie MPiPS z 14 września 2010 r.). Plany te zatwierdzane były przez 
Dyrektora PUP. Kierunki szkoleń bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy, 
w latach objętych badaniem, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową 
Radę Zatrudnienia (dalej: PRZ). Zgodnie z § 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia MPiPS 
z 14 września 2010 r., PUP opracowywał w każdym roku badanego okresu listę 
zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 
na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wykaz potrzeb 
szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy. Informacje te stanowiły 
podstawę do opracowania planów szkoleń. 

 (dowód: akta kontroli str. 178) 

                                                      
4 Narzędzie informatyczne dla powiatowych urzędów pracy wspomagające realizację zadań związanych z promocją 
zatrudnienia i łagodzeniem skutków bezrobocia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
5 Dz. U. Nr 177, poz. 1193, ze zm. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 27 maja 2014 r. 
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2) PUP posiadał rozeznanie o sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu 
włodawskiego. W bazie Urzędu znajdowało się około 1000 pracodawców, w tym na 
stałe współpracujących z PUP – około 400. Podczas wizyt pośredników pracy  
u pracodawców (średnio 30 miesięcznie) pozyskiwane były informacje o przyszłych 
kierunkach rozwoju firm, planowanym zatrudnieniu i pomocy, jakiej pracodawcy 
oczekują od Urzędu. Z wizyt u pracodawców opracowywano raporty w wersji 
papierowej, a dane dotyczące pracodawcy wprowadzane były do systemu 
SYRIUSZ. W systemie zapisywane były również zgłaszane oferty pracy oraz innych 
form aktywizacji (prace interwencyjne, staże, doposażenia miejsca pracy itp.).  

Zbierane informacje przekazywane były do Referatu ds. Programów Rynku Pracy 
i EFS6, gdzie – opracowane w formie raportów i analiz – były wykorzystywane do 
planowania wybranych zadań w zakresie aktywizacji. Corocznie wysyłano zapytania 
do wszystkich gmin z terenu powiatu oraz Miasta Włodawy o określenie potrzeb 
w zakresie organizacji m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych i staży. 
Odpowiedzi gromadzono na stanowisku ds. instrumentów rynku pracy 
i uwzględniano, ponieważ ich realizacja wymagała dofinansowania ze środków 
własnych organizatora w formie wkładu własnego, zabezpieczanego w budżetach 
gmin. Pracownicy PUP ds. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu sporządzali 
miesięczne wykazy zawartych umów i zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz 
stopnia i dynamiki wykorzystywania przyznanych środków. Wykazy umów zawartych 
w roku przekazywane były w styczniu następnego roku do wiadomości członkom 
PRZ.  

Pracownicy Urzędu ds. rozwoju zawodowego opracowywali kierunki kształcenia na 
dany rok oraz określali potrzeby szkoleniowe w powiecie, które – po zaopiniowaniu 
przez PRZ – udostępniane były wszystkim partnerom lokalnego rynku pracy oraz na 
stronie internetowej PUP. Dokumentacja dotycząca organizacji, realizacji oraz 
monitoringu szkoleń gromadzona była w formie papierowej oraz w systemie 
komputerowym SYRIUSZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 155-158) 

3) Opracowany przez PUP program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy Urzędu był zbieżny z Regionalnym Planem Działań na Rzecz 
Zatrudnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia,  
w szczególności w zakresie propagowania form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych i pomocy świadczonej przez PUP na rzecz przedsiębiorców, 
zwiększenia aktywności pośredników pracy przy współpracy z pracodawcami 
i badania poziomu ich zadowolenia z usług Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 178) 

4) W planowaniu i rozliczaniu efektywności podejmowanych w Urzędzie działań 
ustalono pięć mierników rezultatu, tj.: stopień wykorzystania przyznanych środków, 
liczbę osób objętych aktywnymi programami, średni koszt udziału osoby bezrobotnej 
w programie rynku pracy, efektywność zatrudnieniowa i efektywność kosztowa. 

 (dowód: akta kontroli str. 164) 

W latach 2011-2013 Urząd prowadził analizy skuteczności i efektywności szkoleń 
zakończonych w poszczególnych latach oraz efektywności programów 
finansowanych przez PUP, uwzględniając: koszt aktywizacji jednej osoby, liczbę 
zatrudnionych bezrobotnych po zakończeniu programu i koszt ponownego 
zatrudnienia. Analizy te wykorzystywano w procesie planowania form aktywizacji 
zawodowej, z uwzględnieniem możliwości ich finansowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 56-74) 

                                                      
6 Europejski Fundusz Społeczny. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 działalność skontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze.  

2. Realizacja zaplanowanych, wybranych form aktywizacji 
osób bezrobotnych 

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

1)  Porównanie oszacowanych przez PUP potrzeb na finansowanie form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych i środków przyznanych na ten cel z Funduszu Pracy, 
wyliczonych na podstawie algorytmu8 wykazało, że na realizację nw. form 
aktywizacji Urząd otrzymał: 
− staże: w 2011 r. – 961,8 tys. zł, co stanowiło 51% potrzeb, w 2012 r. – 

1.080,8 tys. zł (40% potrzeb), w 2013 r. – 1.166,4 tys. zł (64,8% potrzeb); 
− szkolenia: w 2011 r. – 27,9 tys. zł, co stanowiło 55,8% potrzeb, w 2012 r. – 

41,2 tys. zł (41,2% potrzeb), w 2013 r. – 69 tys. zł (69% potrzeb); 
− prace interwencyjne: w 2011 r. – 281 tys. zł, co stanowiło 62,4% potrzeb, 

w 2012 r. – 225 tys. zł (62,5% środków planowanych), w 2013 r. – 504 tys. zł 
(93,3% potrzeb); 

− roboty publiczne: w 2011 r. – 480,4 tys. zł, co stanowiło 90,6% potrzeb, 
w 2012 r. – 460 tys. zł (107% potrzeb), w 2013 r. – 324,6 tys. zł (81,2% 
potrzeb); 

− dotacje na działalność gospodarczą: w 2011 r. – 105,2 tys. zł, co stanowiło 
17,5% potrzeb, w 2012 r. – 243,7 tys. zł (18,7% potrzeb), w 2013 r. – 340 tys. zł 
(26,2% potrzeb); 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy: w 2011 r. – 166,8 tys. zł, co 
stanowiło 27,8% potrzeb, w 2012 r. – 196 tys. zł (24,5% potrzeb), w 2013 r. – 
380 tys. zł (76% potrzeb). 

 (dowód: akta kontroli str. 40) 

Projekty planów podziału środków z Funduszu Pracy na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu na lata 2011-2014 oraz zmiany planów zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez PRZ, zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 6, w związku 
z art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia9. 

 (dowód: akta kontroli str. 178) 

Z wyjaśnień Dyrektora PUP wynika, że otrzymane przez PUP w latach 2011-2013 
środki finansowe nie pokrywały faktycznych potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Uwzględniając opinie m.in. PRZ oraz na podstawie własnych analiz, podjęto 
decyzję, aby przy tej wielkości otrzymanych środków finansowych starać się 
aktywizować zwiększoną grupę klientów PUP. Urząd pozyskał dodatkowe środki na 
programy specjalne i programy finansowane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej (dalej: MPiPS). Negocjowane były również warunki umów w zakresie 
aktywnych form, dotyczące okresu trwania i wysokości refundacji. Działania te 
pozwoliły na objęcie aktywizacją większej liczby klientów. Umożliwienie 
elastycznego podejścia do procesu aktywizacji zawodowej wspierających 

                                                      
7 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
8 Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania 
kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 352). 
9 W brzmieniu obowiązującym do 26 maja 2014 r. 
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zatrudnienie było dostosowane do indywidualnych potrzeb partnerów (pracodawców 
i bezrobotnych), objętych programami. 

 (dowód: akta kontroli str. 161-162) 

2) W badanym okresie nie wystąpiły przypadki odstąpienia od realizacji formy 
aktywizacji zawodowej ze względu na brak środków, bądź zrealizowania formy, na 
którą otrzymano środki, mimo że nie była ona niezbędna z punktu widzenia potrzeb 
regionu.  

 (dowód: akta kontroli str. 178) 

3) W związku z przyznaniem środków na realizację form aktywizacji zawodowej  
w wysokości innej niż szacowane potrzeby, Urząd wprowadzał zmiany  
w planowanej liczbie osób uczestniczących w tych formach. W czterech 
przypadkach zmiany te nie były adekwatne do wielkości otrzymanych środków:  
− na roboty publiczne w 2011 r. PUP otrzymał 90,6% szacowanych potrzeb,  

a planowaną liczbę osób uczestniczących zmniejszono o 15,2%,  
− na roboty publiczne w 2013 r. otrzymano 81,1% środków wg potrzeb,  

a planowaną liczbę osób korzystających z tej formy zmniejszono o 5,7%,  
− na dotacje związane z działalnością gospodarczą w 2011 r. otrzymano 17,5% 

środków wg potrzeb, natomiast planowaną liczbę dotacji zmniejszono o 76,6%, 
− na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy w 2011 r. otrzymano 

27,8% środków wg potrzeb, a planowaną liczbę zatrudnionych na tych 
stanowiskach zmniejszono o 66,7%. 

 (dowód: akta kontroli str.40) 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że w 2011 r. w związku z rewaloryzacją świadczeń  
i prowadzonymi z samorządami negocjacjami dotyczącymi organizacji robót 
publicznych na etapie planowania środków, podniesiona została kwota refundacji  
i możliwe było objęcie tylko 67 osób bezrobotnych robotami publicznymi. Ponieważ 
nie pokrywały one faktycznego zapotrzebowania samorządów na organizacje robót 
publicznych, PUP we Włodawie przystąpił do opracowania programu specjalnego 
dla dłużników alimentacyjnych „Warto pracować”, w ramach którego zaplanowano 
roboty publiczne dla 12 osób i przeznaczono na ten cel środki Funduszu Pracy  
w wysokości 120,4 tys. zł. Ostatecznie w 2011 r. wydatkowano środki Funduszu 
Pracy na organizację robót publicznych w wysokości 600,5 tys. zł aktywizując 92 
osoby bezrobotne. W 2013 r., po otrzymaniu zmniejszonych środków na 
finansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych, ze względu na złożone 
przez samorządy zapotrzebowanie, planowaliśmy objąć robotami publicznymi jak 
największą liczbę osób, dlatego w wyniku negocjacji z organizatorami robót 
publicznych zaplanowano aktywizację 50 osób przy średnim niższym koszcie 
udziału jednego uczestnika w robotach publicznych (niższa kwota refundacji lub 
krótszy okres zatrudnienia refundowanego). PUP przystąpił również do opracowania 
programu z rezerwy MPiPS dla osób powyżej 50 roku życia i – w ramach 
pozyskanych środków w wysokości 200 tys. zł – zaplanowano skierowanie na roboty 
publiczne 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Ostatecznie w 2013 r. 
wydatkowano na roboty publiczne kwotę 510,1 tys. zł i objęto robotami publicznymi 
67 osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 162-164) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
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2.2. Stopień realizacji i finansowania niezbędnych, z punktu widzenia regionu, 
form aktywizacji  

W badanym okresie aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto: 
− w 2011 r. – 718 osób bezrobotnych (109,4% planowanych), przyznane środki na 

finansowanie aktywnych form wykorzystano w 99,2% (4.852,6 tys. zł), 
− w 2012 r. – 818 osób bezrobotnych (106,5% planu), otrzymane środki 

wykorzystano w 97,7% (4.887,5 tys. zł),  
− w 2013 r. – 1.005 osób bezrobotnych (99,4% planu), przyznane środki 

wykorzystano w 99% (6.959,2 tys. zł). 
(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

Zaplanowane przez Urząd mierniki rezultatu zostały osiągnięte.  
Dyrektor PUP wyjaśnił, że  efektywność zatrudnieniowa w każdym roku objętym 
kontrolą była wyższa od zaplanowanej i przekraczała średni poziom efektywności 
zatrudnieniowej w województwie lubelskim i kraju. Podobnie wskaźnik efektywności 
kosztowej był zadawalający (kształtował się poniżej wskaźników wojewódzkich 
i krajowych).  

(dowód: akta kontroli str. 22-36, 43-44) 

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

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

1) Kontrola prawidłowości wydatkowania środków na realizację form aktywizacji 
zawodowej prowadzona była zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej, 
wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora PUP Nr 28/2010 z 30 grudnia 2010 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-11) 

2) W umowach na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zawierane 
były postanowienia dotyczące zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków 
publicznych. W umowach dotyczących: refundacji środków na doposażenie 
stanowiska pracy i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej jako 
zabezpieczenie wskazane były: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym albo 
akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, tj. formy przewidziane w § 10 
ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania 
z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej10 (dalej: rozporządzenie MPiPS z 23 kwietnia 2012 r.). 
Umowy o organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych zawierały 
zobowiązanie do zwrotu otrzymanej refundacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wezwania starosty, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 7 stycznia 
2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne11 (dalej: rozporządzenie MPiPS z 7 stycznia 2009 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 75-108) 

3) W umowach zawieranych na realizację aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu Urząd zastrzegał sobie możliwość dokonywania kontroli prawidłowości  
i rzetelności prowadzenia wymaganej ewidencji, prawo wglądu w sprawy związane  
z prawidłowością realizacji postanowień umów i funkcjonowaniem wyposażonych 
stanowisk pracy, zatrudnienia, szkolenia bądź odbywania stażu przez bezrobotnych,  

                                                      
10 Dz. U. z 2012 r., poz.457, ze zm. 
11 Dz. U. z 2009 r., Nr 5,poz.25. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 lipca 2014 r. 
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a w przypadku nieprzestrzegania przez drugą stronę postanowień umowy  
– możliwość jej wypowiedzenia i żądania zwrotu, wraz z odsetkami ustawowymi, 
środków wykorzystanych niezgodnie z umową. Badanie dokumentacji dotyczącej 
realizacji sześciu umów wykazało, że Urząd wykorzystywał przewidziane w tych 
umowach uprawnienia. Dokumentacja PUP zawierała m.in. protokoły dotyczące 
sprawdzenia przez Urząd prawidłowości przebiegu robót publicznych i prac 
interwencyjnych, notatkę z wizytacji zajęć szkoleniowych i z wizyty monitorująco-
sprawdzającej odbywanie stażu oraz protokoły z wizyt monitorujących 
wykorzystania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 (dowód: akta kontroli str. 75-108) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

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

3.1. Zgodność sprawozdawczości z dokumentami źródłowymi dotyczącymi 
wybranych form 

1) Badana dokumentacja dotycząca sześciu objętych kontrolą form aktywizacji 
zawodowej była kompletna. Na jej podstawie stwierdzono, że: 
− staże i szkolenia odbywały się na podstawie umów zawartych przez Starostę  

z pracodawcą, według programu określonego w umowach. Przy ustalaniu 
programu staży, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia, 
uwzględnione zostały predyspozycje zdrowotne (m.in. na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego i świadectwa szkolnego), poziom wykształcenia oraz 
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Staż zorganizowano na 
podstawie umowy, zawartej zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania stażu przez bezrobotnych12 (dalej: rozporządzenie MPiPS 
z 20 sierpnia 2009 r.). Umowa na organizację szkolenia spełniała wymogi 
określone w § 75 rozporządzenia MPiPS z  14 września 2010 r.; 

− roboty publiczne i prace interwencyjne realizowano zgodnie 
 z § 5 i 6 rozporządzenia MPiPS z 7 stycznia 2009 r., na wniosek organizatora/ 
pracodawcy, na podstawie umów określających m.in.: liczbę bezrobotnych oraz 
okres, na jaki zostaną zatrudnieni, rodzaj i miejsce wykonywanych prac 
interwencyjnych lub robót publicznych, niezbędne kwalifikacje bezrobotnych, 
terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, 
nagród i składek na ubezpieczenia społeczne. W umowach zawarto też 
zobowiązanie pracodawcy do informowania PUP o przypadkach 
wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym; 

− refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej 
przyznawane były na podstawie kompletnych wniosków, złożonych przez 
właściwe podmioty do PUP, zgodnie z § 2 i § 6 rozporządzenia MPiPS z 23 
kwietnia 2012 r. Umowy zawarte na realizację tych form spełniały wymogi 
określone w § 4 i 8 rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 109-117) 

                                                      
12 Dz. U. Nr 142, poz.1160. 
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Wypłacone kwoty dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, stypendium, składki 
na ubezpieczenia zdrowotne oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy zostały w prawidłowej wysokości ujęte w ewidencji księgowej PUP i wykazane 
w sporządzanych przez Urząd sprawozdaniach.  

(dowód: akta kontroli str. 118-122) 

Na podstawie ewidencji PUP stwierdzono, że w 2011 r. 48 osób zostało 
zatrudnionych w związku z refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy, a 59 
otrzymało dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. W sprawozdaniu MPiPS-
02 wykazano odpowiednio: 10 i 39 osób. Natomiast w 2012 r. 24 osoby zostały 
zatrudnione w związku z wyposażeniem stanowiska pracy, a 68 otrzymało 
dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w sprawozdaniu MPiPS-02 
wykazano odpowiednio: 14 i 55 osób. 

 (dowód: akta kontroli str.22-36) 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że rozbieżność w liczbie osób wynika z tego, że wypłacone 
w ramach programów specjalnych dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 
i refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy ujęte zostały w sprawozdaniu 
MPiPS-02 w wierszu 77 – programy specjalne, a w pozycji tej nie wykazuje się ilości 
osób, a jedynie kwotę wydatków w ramach zrealizowanych programów specjalnych. 
W sprawozdaniu MPiPS- 02 liczba osób jest więc mniejsza o osoby uczestniczące  
w programach specjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 164) 

2) Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej13 i kosztowej14 dla objętych kontrolą form 
aktywizacji zawodowej wyliczane były zgodnie z zasadami ustalonymi przez MPiPS. 
Uznawanie aktywizacji osób bezrobotnych za efektywną następowało w momencie: 
− podjęcia przez osobę bezrobotną działalności gospodarczej (wpis w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i wyrejestrowania jej 
z ewidencji osób bezrobotnych; 

− podjęcia pracy przez pierwszą osobę bezrobotną skierowaną przez Urząd na 
stanowisko pracy, wyposażone z udziałem środków Funduszu Pracy; 

− zatrudnienia po okresie objętym refundacją części wynagrodzenia z Funduszu 
Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Fakt zatrudnienia 
pracodawca potwierdzał dostarczając do Urzędu kopie umowy  
o pracę. Efektywność liczona była również, gdy bezrobotny ukończył pracę  
w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zarejestrował się w rejestrze 
osób bezrobotnych i w ciągu trzech miesięcy podjął ponownie zatrudnienie 
i został wyrejestrowany z tego powodu; 

− podjęcia zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od ukończenia stażu. 
Efektywność liczona była również, gdy bezrobotny w ciągu trzech miesięcy od 
ukończenia stażu podjął zatrudnienie u innego pracodawcy niż przy odbywanym 
stażu, 

− podjęcia zatrudnienia i wyrejestrowania z tego powodu z rejestru bezrobotnych 
w ciągu trzech miesięcy od ukończenia szkolenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 169-170) 

W latach 2011-2013 dwie formy aktywizacji zawodowej – dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy  

                                                      
13 Wskaźnik ponownego zatrudnienia, zdefiniowany jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w określonej 
formie aktywizacji, uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub 
w tym okresie nie zarejestrowały się, w relacji do liczby osób, które w danym roku zakończyły udział w danej formie 
aktywizacji. 
14 Koszt ponownego zatrudnienia, obliczony jako iloraz kwoty poniesionych w danym roku wydatków na daną formę aktywizacji 
zawodowej oraz liczby osób, które po zakończeniu udziału w tej formie aktywizacji uzyskały zatrudnienie w okresie trzech 
miesięcy. 
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– charakteryzowały się 100% efektywnością zatrudnieniową. Wskaźniki 
efektywności staży wyniosły w 2011 r. 56,9%,  w 2012 r. 63,1%, w 2013 r. 55,5%, 
a szkoleń odpowiednio: 70,8%, 82,1%, 76,1%. Najniższe wskaźniki efektywności 
osiągnięto w przypadku robót publicznych (29,3% w 2011 r., 23,9% w 2012 r., 
36,4% w 2013 r.).  
Najwyższy wskaźnik efektywności kosztowej osiągnięty został w wyniku aktywizacji 
zawodowej w formie robót publicznych (22.241 zł w 2011 r., 23.724 zł w 2012 r. 
 i 21.254 zł w 2013 r.) oraz dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 
(odpowiednio: 19.122 zł, 18.937 zł, 19.750 zł) i refundacji kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy (19.308 zł, 19.396 zł, 19.919 zł). Najniższą efektywnością 
kosztową charakteryzowała się aktywizacja w formie szkoleń (3.296 zł w 2011 r., 
1.765 zł w 2012 r., 2.632 zł w 2013 r.).  
Wyniki analizy osiągniętych wskaźników efektywności – w szczególności średni 
koszt uczestnictwa osoby w danej formie aktywizacji, efektywność kosztowa 
i efektywność zatrudnieniowa – wykorzystywane były w planowaniu podziału 
otrzymanych środków na aktywne formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 
W celu efektywnego i skutecznego wydatkowania środków prowadzone były 
negocjacje z pracodawcami dotyczące warunków realizacji poszczególnych umów: 
okresu trwania umów, wysokości dofinansowania, a także zobowiązania do 
dalszego zatrudnienia uczestników poszczególnych form aktywizacji. Przekładało 
się to na możliwość objęcia pomocą i wsparciem większej liczby podmiotów 
i bezrobotnych. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej 
wykorzystywane były również w przypadku aplikowania przez Urząd o pozyskanie 
dodatkowych środków z Funduszu Pracy na programy specjalne i inne programy 
z rezerwy MPiPS.  

 (dowód: akta kontroli str. 50-55, 155-158) 

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

3.2. Stałość zatrudnienia po upływie okresu tzw. trwałości formy aktywizacji  

1) Na podstawie danych z systemu SYRIUSZ ustalono, że w latach 2011-2013 
1.420 osób zakończyło15 udział w stażach, 288 – w szkoleniach, 118 osób 
zakończyło prowadzenie działalności gospodarczej podjętej z udziałem środków  
z Funduszu Pracy, 396 osób – zatrudnienie w ramach robót publicznych lub prac 
interwencyjnych, a 158 – zatrudnienie podjęte w związku z wyposażeniem 
stanowiska pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 176) 

2) W okresie objętym kontrolą 338 bezrobotnych korzystało dwukrotnie z aktywizacji 
zawodowej, a 105 osób – trzykrotnie lub więcej. 196 osób korzystało w jednym roku 
z co najmniej dwóch form aktywizacji zawodowej. 

(dowód: akta kontroli str.177) 

Analiza dokumentacji 10 osób, korzystających kilkakrotnie z aktywizacji zawodowej, 
wykazała, że: 
− dwie osoby czterokrotnie korzystały z robót publicznych. Po zakończeniu tych 

form aktywizacji: jedna osoba nie została zatrudniona i na dzień zakończenia 
kontroli NIK figurowała w rejestrze bezrobotnych, druga osoba podjęła pracę 
(na czas określony) po trzecim i czwartym okresie zatrudnienia w ramach robót 
publicznych, na dzień zakończenia kontroli była ponownie zatrudniona 
w ramach robót publicznych; 

                                                      
15 Za moment zakończenia udziału w danej formie aktywizacji zawodowej lub zakończenia formy aktywizacji zawodowej dla 
potrzeb kontroli przyjęto datę ponownej rejestracji (w rejestrze bezrobotnych) osoby, która korzystała z jednej z form 
i w związku z tym została wyrejestrowana z rejestru.  
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− jedna osoba pięciokrotnie korzystała ze stażu, zatrudniona została po ostatnim 
stażu, na dzień zakończenia kontroli – figurowała w rejestrze bezrobotnych; 

− sześć osób czterokrotnie korzystało ze staży, z tego trzy – zostały zatrudnione 
po zakończeniu ostatniego stażu i nie powróciły do rejestru bezrobotnych. 
Pozostałe trzy osoby zostały zatrudnione na czas określony odpowiednio po: 
drugim i czwartym, drugim i trzecim oraz trzecim stażu. Na dzień zakończenia 
kontroli NIK jedna z tych osób korzystała z innej formy aktywizacji (zatrudnienia 
w ramach prac interwencyjnych), a dwie zostały wyrejestrowane z ewidencji 
bezrobotnych z innych powodów niż podjęcie pracy; 

− jedna osoba czterokrotnie korzystała ze staży i raz – z prac interwencyjnych,  
zatrudniona została po trzecim stażu. Na dzień zakończenia kontroli NIK 
ponownie była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 124-127) 

3) Według danych wygenerowanych z systemu SYRIUSZ, z ogólnej liczby 388 
osób, które ukończyły16 staże w 2011 r., pięć osób w terminie do 92 dni zostało 
wyrejestrowanych z rejestru bezrobotnych w celu podjęcia pracy, innego 
zatrudnienia lub pozarolniczej działalności gospodarczej (efektywność 
zatrudnieniowa wyniosła 1,3%), w 2012 r. z 466 osób – osiem osób (1,7%), 
w 2013 r. z 566 osób – osiem osób (1,4%). Z 66 osób które ukończyły szkolenie 
w 2011 r. dwie osoby w terminie do 92 dni zostały wyrejestrowane z rejestru 
bezrobotnych w celu podjęcia pracy, innego zatrudnienia lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej (efektywność zatrudnieniowa wyniosła 3%), w 2012 r. 
z 86 osób – dwie osoby (2,4%), w 2013 r. ze 136 osób – cztery osoby (3%).  
Z 29 osób, które znalazły zatrudnienie w okresie do 92 dni od zakończenia stażu lub 
szkolenia, trzy osoby ponownie zarejestrowały się w rejestrze bezrobotnych  
w terminie do 92 dni od wyrejestrowania, a siedem – w terminie do roku od 
wyrejestrowania. 

Efektywność zatrudnieniowa wyliczona z uwzględnieniem przypadków ponownego 
zarejestrowania się w rejestrze bezrobotnych w terminie do trzech miesięcy od 
wyrejestrowania wyniosła:  

− dla staży: w 2011 r. – 1%, w 2012 r. – 1,5%, w 2013 r. – 1,2%, 

− dla szkoleń: w 2011 r. – 3%, w 2012 r. – 2,4%, w 2013 r. – 3%. 

Efektywność zatrudnieniowa skorygowana o przypadki ponownego zarejestrowania 
się osoby jako bezrobotnej w okresie do roku od wyrejestrowania, była niższa 
 i przedstawiała się następująco: 

− staże: w 2011 r. – 0,8%, w 2012 r. – 0,6%, w 2013 r. – 1,2%. 

− szkolenia: w 2011 r. – 3%, w 2012 r. – 2,4% w 2013 – 1,5%. 

(dowód: akta kontroli str. 178-179) 

4) Analiza dokumentacji trzech (100%) bezrobotnych zatrudnionych po stażu na 37-
89 dni wykazała, że osoby te zostały skierowane na trzymiesięczne staże. W czasie 
krótszym niż trzy miesiące od ich ukończenia, dwie osoby podjęły zatrudnienie 
(na podstawie umowy zlecenie i umowy o pracę), jedna – rozpoczęła prowadzenie 
działalności gospodarczej. Osoby te wykazano w statystyce efektywności 
zatrudnieniowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 128) 

5) Maksymalny okres stażu u jednego pracodawcy nie przekraczał 6 i 12 miesięcy, 
wynikających z art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy o promocji zatrudnienia17. 

                                                      
16 Za moment zakończenia udziału przyjęto datę ponownej rejestracji (w ewidencji bezrobotnych) osoby korzystającej ze stażu.  
17 W brzmieniu obowiązującym do 26 maja 2014 r. 
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Przy kierowaniu na staże przestrzegano wymogów § 1 ust 3 rozporządzenia MPiPS 
z 20 sierpnia 2009 r. Nie wystąpiły przypadki kilkukrotnego kierowania bezrobotnego 
na staż do tego samego organizatora. 

 (dowód: akta kontroli str.179) 

6) Analiza umów zawartych z dwoma organizatorami staży wykazała, że: 
− z jednostką służby zdrowia zawarto 39 umów, do których sporządzono 

20 aneksów. W czterech umowach organizator zobowiązał się do zatrudnienia 
bezrobotnych po odbyciu stażu – zatrudnionych zostało pięć osób na okres od 
trzech do czterech miesięcy, z których dwie pracowały nadal w dniu 
zakończenia kontroli NIK. Pozostałe  umowy, pomimo że nie zawierały takich 
zapisów, zakończyły się zatrudnieniem 28 stażystów na okres od jednego do 14 
miesięcy, z których dziewięciu pracowało w dniu zakończenia kontroli NIK; 

− z przedsiębiorcą „S” zawartych zostało 18 umów, dotyczących zorganizowania 
staży dla 18 osób bezrobotnych, z których 15 zawierało zobowiązanie do 
zatrudnienia po skończonym stażu 15 osób. W trzech pozostałych umowach nie 
zawarto zobowiązania do zatrudnienia bezrobotnych po zakończeniu staży, 
a mimo to dwie osoby zostały zatrudnione. Pracodawca łącznie zatrudnił 
15 osób, które nie powróciły do ewidencji bezrobotnych. Jedna osoba odmówiła 
zatrudnienia po zakończonym stażu, a druga – przebywała na długotrwałym 
zwolnieniu lekarskim (osoby te zostały pozbawione statusu osób bezrobotnych). 

 (dowód: akta kontroli str. 139-150) 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że staż jako jedna z form aktywizacji oznacza nabywanie 
przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez 
realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Zatem jest formą 
pomocy i aktywizacji dla osoby bezrobotnej bez konieczności zatrudnienia 
u organizatora stażu. Ustawodawca nie wprowadził pojęcia pracodawcy lecz 
organizatora stażu i nie nałożył na niego obowiązku zatrudnienia. Na lokalnym 
trudnym rynku pracy nie wszyscy organizatorzy stażu są w stanie zapewnić 
zatrudnienie zwłaszcza, gdy dotyczy to jednostek budżetowych. 

Analiza danych z systemu SYRIUSZ wykazała rozbieżności między liczbą staży,  
w jakich uczestniczyli bezrobotni a liczbą zawartych umów z ich organizatorami. Na 
podstawie badanej próby sześciu bezrobotnych stwierdzono, że:  
− większa liczba staży, na jakie skierowano bezrobotnego niż umów zawartych  

z organizatorami staży (trzy przypadki) wynikała z przedłużania okresu 
odbywania staży i zawierania aneksów do umów. W systemie SYRIUSZ 
ewidencjonowano każdy okres odbywania stażu, wynikający zarówno z umowy, 
jak i z aneksów; 

− mniejsza liczba staży niż zawartych umów wynikała z błędnego wprowadzenia 
do systemu SYRIUSZ danych dotyczących m.in.: skierowań i sposobu 
rozwiązania umów z pracodawcami. Błędy zostały poprawione w trakcie kontroli 
NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 151-153, 173) 

7) Analiza dokumentacji dotyczącej 10 bezrobotnych, którzy otrzymali środki na 
podjęcie działalności gospodarczej i zaprzestali jej prowadzenia18 w okresie do 15 
miesięcy wykazała, że okres prowadzenia działalności gospodarczej w każdym 
przypadku przekraczał 12 miesięcy, wymagane w art. 46 ust. 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia. Bezrobotni nie informowali Urzędu o przyczynach zaprzestania 
prowadzenia działalności po upływie 12 miesięcy.  

 (dowód: akta kontroli str. 130) 
                                                      
18 Za moment zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przyjęto datę ponownej rejestracji w rejestrze 
bezrobotnych. 
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8) Stwierdzono, że siedem osób, zatrudnionych w związku z wyposażeniem 
stanowiska pracy, w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia tej formy 
aktywizacji ponownie zarejestrowało się jako bezrobotni. Okres zatrudnienia tych 
osób wynosił od 32 do 91 dni, a w ich miejsce pracodawca zatrudnił inne osoby 
skierowane przez PUP, zgodnie z postanowieniami umów o refundację ze środków 
Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego, zobowiązujących pracodawcę do utrzymania 
wyposażonego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy. Pracodawcy, którzy 
informowali PUP o konieczności uzupełnienia zatrudnienia, nie podawali przyczyny 
rezygnacji bezrobotnych z zatrudnienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 131) 

9) Analiza dokumentacji 10 bezrobotnych, którzy byli zatrudnieni w ramach robót 
publicznych lub prac interwencyjnych przez okres krótszy niż 92 dni, wykazała, że: 
− w sześciu przypadkach (w ramach prac interwencyjnych – dwa, robót 

publicznych – cztery) okres zatrudnienia wynikał z umów zawartych  
z pracodawcą (jednostki budżetowe), 

− w czterech przypadkach okres zatrudnienia (w ramach prac interwencyjnych  
– trzy, robót publicznych – jeden) był krótszy, niż określony w umowach  
z pracodawcą, w związku z rezygnacją pracodawcy (bez dokonywania 
refundacji) i rozwiązaniem umów przez bezrobotnych za porozumieniem stron. 
W miejsce tych osób zatrudnione zostały kolejne osoby bezrobotne skierowane 
przez PUP.  

Żadna z analizowanych spraw nie została wykazana w sprawozdaniu MPiPS-02 
jako forma efektywna zatrudnieniowo. 

 (dowód: akta kontroli str. 132-137) 

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

3.3. Metody monitorowania efektywności zatrudnieniowej wybranych form 
aktywizacji 

Urząd prowadził monitoring efektywności zatrudnieniowej objętych kontrolą form 
aktywizacji bezrobotnych. Realizowano go w szczególności poprzez: 

− analizowanie skuteczności i efektywności organizacji szkoleń przy 
uwzględnieniu m.in. wskaźnika liczby osób, które ukończyły szkolenia 
z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;  

− sprawdzanie stopnia realizacji umów zawartych z pracodawcami na 
zorganizowanie staży, robót publicznych i prac interwencyjnych, refundacji 
wyposażenia stanowiska pracy oraz umów na dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej. Weryfikowano umowy o pracę zawarte przez 
przedsiębiorców z bezrobotnymi, wyrejestrowanie się bezrobotnego 
z ewidencji; 

− prowadzenie wizyt kontrolnych u organizatora, pracodawcy i przedsiębiorcy, 
w trakcie których sprawdzano m.in. przebieg robót publicznych i prac 
interwencyjnych, wykonanie obowiązku prowadzenia działalności 
gospodarczej przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia, wyposażenie stanowiska 
pracy i jego utrzymanie przez 24 miesiące.  

Wyniki analiz były wykorzystywane w kolejnych latach do planowania 
i aplikowania o dodatkowe środki.      

  (dowód: akta kontroli str.179) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze.  
 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli19 
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 Lublinie. 

 

Lublin, dnia 23 lipca 2014 r. 

 

 

Kontroler Dyrektor  
Tadeusz Duda 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 Edward Lis 

 

 

........................................................ 

 

  ........................................................ 

podpis podpis 

  

  
 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena 
cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


