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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 Marek Dałek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90112  
z dnia 22.05.2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23 -400 
Biłgoraj, numer statystyczny 950031692 (zwany dalej „PUP” lub „Urzędem”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

Danuta Łagożna, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju od 6 sierpnia 
2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie działania Urzędu w latach 2011-2014 
(I kwartał) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu biłgorajskiego 
w wybranych sześciu formach aktywizacji zawodowej2.  

Urząd pozyskiwał informacje dotyczące możliwości zatrudnienia bezrobotnych 
poprzez bezpośrednie i telefoniczne kontakty pracowników PUP z pracodawcami. 
Uzyskiwane w ten sposób informacje oraz wnioski z nich wypływające były 
podstawą do planowania wydatkowania środków finansowych, które Urząd 
otrzymywał na  aktywizację bezrobotnych.  

PUP prawidłowo realizował zadania w zakresie wybranych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych i pozyskiwał na ten cel dodatkowe środki z rezerwy 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MPiPS), Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego (dalej: EFS). Plany finansowe były rzetelnie realizowane, 
osiągano również mierniki rezultatu zaplanowane dla poszczególnych form 
aktywizacji zawodowej.  

W zawieranych umowach na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
PUP stosował prawidłowe formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków 
publicznych. Korzystał także z zagwarantowanego sobie uprawnienia, dotyczącego 
możliwości kontroli realizacji warunków zawartych umów.  

Kontrola dokumentów dwóch pracodawców organizujących staże w latach 2011-
2013 wykazała co najmniej 50% stałość zatrudnienia po upływie okresu trwałości tej 
formy aktywizacji.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Tj. staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W latach 2011-2014 (I kwartał) zadania z zakresu pozyskiwania informacji 
z rynku pracy na temat możliwości zatrudnienia bezrobotnych, zgodnie 
z regulaminem organizacyjnym3, realizowane były przez Referat Usług Rynku Pracy 
w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Biłgoraju. Informacje pozyskiwane były 
przede wszystkim przez pośredników pracy, utrzymujących systematyczne 
i bezpośrednie kontakty z osobami zarejestrowanymi oraz pracodawcami. Również 
pozostali pracownicy referatu – doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju 
zawodowego oraz liderzy Klubu Pracy – podczas wykonywania zadań zawodowych 
systematycznie gromadzili potrzebne w tym zakresie informacje. Zadaniem 
pośredników było pozyskiwanie do współpracy jak największej ilości pracodawców. 
Kontakty z nimi rejestrowane były w systemie SYRIUSZ4 oraz w formie papierowej. 
Urząd podejmował również współpracę z podmiotami rozpoczynającymi działalność 
na terenie powiatu biłgorajskiego. Na koniec I kwartału 2014 r. PUP prowadził stałą 
współpracę z 2381 podmiotami gospodarczymi. 

Urząd nie określił formalnie sposobu pozyskiwania informacji – od pracodawców 
i z innych źródeł – na temat możliwych stanowisk zatrudnienia bezrobotnych. 
Pracownicy Urzędu prowadząc rozeznanie rynku pracy na terenie powiatu korzystali 
z kontaktów bezpośrednich i telefonicznych z pracodawcami i osobami 
bezrobotnymi. Przeprowadzano także badania ankietowe (wywiad telefoniczny) 
z podmiotami gospodarczymi w zakresie planowania zatrudnienia, zmian 
w strukturze zatrudnienia, zainteresowania poszczególnymi formami wsparcia 
w ramach instrumentów rynku pracy oraz innych oczekiwań pracodawców. 

Informacje gromadzone były przez poszczególnych pracowników oraz przez 
kierownika ww. referatu. Na podstawie pozyskanych informacji formułowane były 
wnioski, stanowiące podstawę do reagowania na potrzeby bezrobotnych oraz 
podejmowano działania z zakresu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 
na aktywizację lokalnego rynku pracy.  

(dowód: akta kontroli str.4-115,424-430) 

1.2. Informacje pozyskane przez pracowników Urzędu były analizowane podczas 
systematycznych spotkań roboczych (co najmniej raz w tygodniu) w Referacie Usług 
Rynku Pracy. Wnioski wypływające z analizy uzyskanych danych stanowiły m.in. 
wytyczne do planowania i wydatkowania środków finansowych, które Urząd 
otrzymywał w ramach algorytmu5 oraz planowania form aktywizacji bezrobotnych. 
Projekt planu finansowego na rok kalendarzowy opracowywany był na podstawie 
kwoty środków otrzymanych na podstawie decyzji MPiPS z uwzględnieniem potrzeb 
pracodawców i osób bezrobotnych. Propozycje podziału środków na poszczególne 
zadania sporządzane były na podstawie wykonania planu w roku ubiegłym, 
rozeznania rynku pracy oraz analiz dokonywanych przez pracowników Centrum 
Aktywizacji Zawodowej Referatu Usług Rynku Pracy.  

                                                      
3 Regulamin Organizacyjny PUP przyjęty uchwałą nr 149/2009 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z 30 
grudnia 2009 r., zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu nr 349/2012 z 27 grudnia 2012 r. 
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 Ustalone 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). 
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Urząd, planując formy aktywizacji zawodowej, uwzględniał zapisy celów i kierunków, 
określonych w Regionalnym Planie Działania na Rzecz Zatrudnienia. Na wniosek 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, PUP przedkładał propozycje działań do 
tego planu oraz sporządzał raporty z ich realizacji (w okresach półrocznych). Plan 
Urzędu w zakresie przewidzianych do realizacji form aktywizacji zawodowej był 
spójny z planem regionalnym.  

Uzyskiwana efektywność zatrudnieniowa stanowiła podstawowy wskaźnik przy 
planowaniu ilości osób w poszczególnych formach aktywizacji. Np. Urząd, z uwagi 
na niską efektywność zatrudnieniową uzyskiwaną w szkoleniach grupowych, od 
2011 r. przeznaczał mniej środków na realizację tej formy aktywizacji. W 2010 r. 
zorganizowano 21 kierunków szkoleń grupowych dla 354 osób, w 2011 r. – już tylko 
pięć kierunków dla 54 osób. Skrócono okres trwania stażu do pięciu miesięcy, aby 
większa ilość osób bezrobotnych mogła skorzystać z tej formy aktywizacji.  

Dla badanych sześciu form aktywizacji ustalano mierniki rezultatu, tj. ilość osób, 
które ukończyły daną formę oraz ilość osób, które po zakończeniu udziału w danej 
formie podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Mierniki te wynikały 
bezpośrednio z przepisów dotyczących sporządzania sprawozdawczości 
w okresach miesięcznych i rocznych (MPiPS-01 załącznik nr 6, MPiPS-02).  

(dowód: akta kontroli str.4-11, 116-142, 431-439) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6  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 

2.1.1. Środki z Funduszu Pracy7 na realizację objętych kontrolą sześciu form 
aktywizacji przyznane zostały w 2011 r. w wysokości 3.020 tys. zł, w 2012 r. – 
3.633 tys. zł, w 2013 r. – 3.556 tys. zł. Aktywizacją planowano objąć odpowiednio: 
435, 622 i  544 bezrobotnych. W badanym okresie największe kwoty wydatków 
planowano na aktywizację bezrobotnych w formie staży: 2.034 tys. zł w 2011 r. dla 
318 osób, 2.149 tys. zł w 2012 r. dla 399 osób oraz 2.280 tys. zł w 2013 r. dla 370 
osób. Najmniejsze wydatki planowano na aktywizację bezrobotnych wykonujących: 
roboty publiczne w 2011 r. i 2013 r. – odpowiednio: 71 tys. zł (5 osób) i 101 tys. zł 
(15 osób) oraz w 2012 r. – prace interwencyjne 81 tys. zł (22 osoby). Kwoty 
przyznanych środków nie odbiegały znacząco od oszacowanych przez PUP potrzeb 
na realizację form aktywizacji zawodowej. 

Zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 6 w związku z art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy8 (dalej: ustawa 
o promocji zatrudnienia), w brzmieniu obowiązującym do 26 maja 2014 r., 
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Biłgoraju wyrażała opinie w sprawie opracowanych 
przez PUP propozycji przeznaczenia i zmiany środków Funduszu Pracy będących 
w dyspozycji powiatu biłgorajskiego na lata 2011-2014.  

                                                      
6 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności 
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
7 Ustalone wg algorytmu. 
8 Dz. U. z 2013 r. Nr 674, ze zm. 
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Plany finansowe oraz zmiany tych planów zostały zaopiniowane pozytywnie przez 
Radę. 

(dowód: akta kontroli str.143-208) 

2.1.2. Podział środków przyznanych na realizację poszczególnych form aktywizacji 
dokonywany był przez PUP w oparciu o analizy opracowane na podstawie: 
− wyników rozmów i analiz badania zainteresowania pracodawców prowadzonych 

przez pośredników pracy, 
− zainteresowania osób bezrobotnych udziałem w poszczególnych formach 

aktywizacji określanego podczas wizyt, ankiet i wywiadów, 
− informacji od pracowników merytorycznych, zajmujących się realizacją danych 

form, 
− analizy danych z pozyskanych ofert pracy w roku poprzedzającym planowanie, 
− liczby osób, które ukończyły w roku poprzednim daną formę, 
− liczby osób, które po zakończeniu udziału w danej formie podjęły zatrudnienie 

lub inną pracę zarobkową, 
− sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
− analizy informacji od partnerów rynku pracy, informacji prasowych 

i internetowych,  
− wyników prowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 
− wydatkowania środków na poszczególne formy w roku poprzednim. 
Według Dyrektora PUP, jednym z najważniejszych elementów planowania 
wydatkowania środków jest zapotrzebowanie pracodawców. W planach wydatków 
Urząd uwzględniał tylko te formy, na które z ich strony było zainteresowanie.  

W latach 2011-2013 Urząd otrzymywał środki z Funduszu Pracy na konkretne formy 
aktywizacji tylko w przypadku dodatkowych środków pochodzących z rezerwy 
MPiPS, pozyskiwanych w konkursach ogłaszanych przez MPiPS. W sytuacji 
pozyskania dodatkowych środków, PUP zmieniał plan finansowy dostosowując go 
do nowych możliwości finansowania danej formy aktywizacji, z uwzględnieniem 
mierników rezultatu. W badanym okresie nie stwierdzono sytuacji, w której 
pozyskano środki na formę aktywizacji nieprzewidzianą w planie potrzeb. Wydatki 
planowano na realizację wszystkich sześciu badanych form aktywizacji 
bezrobotnych.  

(dowód: akta kontroli str.347-354) 

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

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

2.2.1. W okresie objętym kontrolą plany wydatków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu (ustalone wg algorytmu) były zwiększane w związku 
z otrzymaniem dodatkowych środków z PFRON, EFS na realizację projektu 
„Zawodowy start” oraz z rezerwy MPiPS – w 2011 r. o 1.825 tys. zł (60,4%), 
w 2012 r. o 3.053 tys. zł (84%), w 2013 r. o 5.337 tys. zł (150%). 

W 2011 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano 
4.829 tys. zł, tj. 99,6% planu. Pozwoliło to na aktywizację 686 bezrobotnych.  
W 2012 r. poniesione na ten cel wydatki wyniosły 6.585 tys. zł i stanowiły 98,7% 
planu.  Aktywizowano 893 bezrobotnych. W 2013 r. wydatki wyniosły 8.697 tys. zł 
(97,8% planu) i przeznaczone zostały na aktywizację 1.142 bezrobotnych.  

Największe wydatki w latach 2011-2013 poniesiono na staże (3.320 tys. zł 
w 2011 r., 2.870 tys. zł w 2012 r. i 4.188 tys. zł w 2013 r.) oraz dofinansowanie 
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podjęcia działalności gospodarczej (odpowiednio: 818 tys. zł, 2.253 tys. zł, 
2.721 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str.143-149) 
2.2.2. Przyjęty na etapie planowania miernik rezultatu – ilość bezrobotnych objęta 
daną formą aktywizacji – został w 2011 r. osiągnięty w 100% dla staży, prac 
interwencyjnych, robót publicznych i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy. Z planowanych 111 osób, szkoleniami objęto 110 (99,1%). Jedna osoba 
przerwała szkolenie ze względów zdrowotnych. Środki na działalność gospodarczą 
otrzymało 44 (95,7%) bezrobotnych wobec planowanych 46 osób. Dwie umowy 
zostały wypowiedziane przez Urząd z powodu niedochowania warunków umowy: 
niedotrzymania terminu rozliczenia z wydatkowania przyznanych środków oraz 
podjęcia pracy przez osobę, której przyznano środki na działalność gospodarczą. 
W obu przypadkach środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu. 
W 2012 r. 100% miernik rezultatu osiągnięty został dla: staży, szkoleń, prac 
interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowania podjęcia działalności 
gospodarczej, a koszty wyposażenia stanowiska pracy zrefundowano 51 (96,2%) 
osobom wobec planowanych 53. Przyczyną niezrealizowania dwóch umów była 
rezygnacja pracodawców z utworzenia stanowiska pracy po zawarciu umowy 
z PUP. Planowane na 2013 r. mierniki osiągnięte zostały w 100% (698 osób brało 
udział w stażach, 197 – w szkoleniach, 34 – w pracach interwencyjnych, 30 – 
w robotach publicznych, 136 – przyznano środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, 47 – zrefundowano koszty wyposażenia stanowiska pracy).  

 (dowód: akta kontroli str.144,146,148) 

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  

2.3.1. W PUP w Biłgoraju od 2010 roku funkcjonuje kontrola zarządcza, 
wprowadzona przez Dyrektora PUP zarządzeniem nr 14 z dnia 28.06.2010 r. Na 
kontrolę zarządczą składają się m.in. procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, 
dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
pracowników, mechanizmy dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz 
bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych. W Urzędzie wdrożono 
„Procedury zarzadzania ryzykiem wewnętrznym”9, których celem było m.in. 
zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i zapewnienie odpowiednich 
mechanizmów kontroli, w tym wydatkowania środków finansowych.  
W zakresie prawidłowości wydatkowania środków na aktywne formy aktywizacji 
wprowadzono zarządzeniem Dyrektora PUP nr 36 z dnia 31.12.2010 r. „Procedury 
postępowania przy realizacji instrumentów rynku pracy”. Załączniki do zarządzenia 
opisywały procedury dotyczące: prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy, prac społecznie użytecznych oraz finansowania kosztów dojazdu 
do miejsca odbywania stażu. Zarządzeniem nr 14 z dnia 11.08.2011 r. Dyrektor 
PUP wprowadziła zmiany do trzech wewnętrznych procedur postępowania przy 
realizacji instrumentów rynku pracy (środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, prac społecznie użytecznych). 
Dwie procedury (dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej 
i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy) zostały uaktualnione 
zarządzeniem Dyrektora PUP nr 15A z dnia 30.04.2012 r. 

                                                      
9 Zarządzenie nr 16 z dnia 28.06.2010 r. Dyrektora PUP. 
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Zarządzeniem nr 31 z dnia 28.12.2012 r. Dyrektor PUP wprowadziła „Regulamin 
kontroli wewnętrznej w PUP”. Wcześniej w tym zakresie obowiązywało zarządzenie 
Dyrektora nr 1 z dnia 10.01.2005 r. Regulamin określał zadania, zakres, tryb 
i organizację kontroli wewnętrznej. Stanowił on część systemu kontroli zarządczej. 

(dowód: akta kontroli str.356-375) 

2.3.2. Badanie dokumentacji, w tym sześciu umów dotyczących realizacji form 
aktywizacji zakończonych w 2013 r. (po jednej dla każdej formy aktywizacji), 
wykazało, że PUP stosował prawidłowe zabezpieczenia wykorzystania środków 
publicznych przeznaczonych na realizację danej formy: 
− zabezpieczeniem umów zawartych na dofinansowanie podjęcia działalności 

gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy były: blokada środków na rachunku bankowym oraz akt 
notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, tj. formy przewidziane 
w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie 
działalności gospodarczej (dalej: rozporządzenie MPiPS z 23.04.2012 r.)10;  

− umowy zawarte na prace interwencyjne i roboty publiczne zawierały zapisy, 
zobowiązujące pracodawcę – w razie niewywiązywania się z warunków umowy 
– do zwrotu otrzymanej refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 
nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami 
ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej pomocy od dnia wypłaty 
pierwszej kwoty udostępnionych środków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
pisemnego wezwania starosty, zgodnie z wymogami § 7 ust.1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej 
refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne11 
(dalej: rozporządzenie MPiPS z 7.01.2009 r.); 

− umowa zawarta z organizatorami staży zawierała prawa i obowiązki starosty 
i organizatora stażu, w tym zapis, że w przypadku niedotrzymania przez 
organizatora warunków umowy, starosta może rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, zawiadamiając organizatora na piśmie; 

− umowa na organizację szkolenia zawierała zapis, że za każdy przypadek 
naruszenia realizacji harmonogramu szkolenia, PUP ma prawo obciążyć 
wykonawcę karą w wysokości 1% wartości zlecenia, a w razie odstąpienia od 
umowy z tytułu nienależytego jej wykonania przez zleceniobiorcę, Urząd ma 
prawo obciążyć wykonawcę karą w wysokości 10% wartości zlecenia.  

(dowód: akta kontroli str.209-246) 

2.3.3. Badane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych zostały zrealizowane 
zgodnie z zawartymi umowami. W umowach Urząd zagwarantował sobie możliwość 
kontroli realizacji warunków zawartych umów i korzystał z tego uprawnienia: 
− przeprowadzono wizyty monitorujące w zakresie prawidłowości realizacji umów 

o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację prac 
interwencyjnych i robót publicznych. W trakcie wizyt nieprawidłowości nie 
stwierdzono; 

− nadzór nad odbywaniem stażu sprawowany był, zgodnie z § 10 umowy, poprzez 
badanie dokumentacji dotyczącej jego organizacji dostarczonej przez 

                                                      
10 Dz. U. z 2012 r., poz. 457, ze zm. 
11 Dz. U. Nr 5, poz. 25. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 lipca 2014 r. 
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pracodawcę (oświadczenie o zapoznaniu się bezrobotnego z regulaminem 
pracy, programem stażu, karta szkolenia wstępnego bhp, miesięczne listy 
obecności); 

− przeprowadzono wizytację szkolenia w zakresie prawidłowości jego realizacji, 
zgodnie z § 5 umowy. 

(dowód: akta kontroli str.209-246) 

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 

3.1.1. Analiza wybranej losowo dokumentacji, dotyczącej realizacji sześciu form 
aktywizacji zakończonych w 2013 r. (po jednej dla każdej formy aktywizacji) 
wykazała, że dokumentacja ta była kompletna i prowadzona zgodnie z wymogami 
przepisów rozporządzeń MPiPS z: 7.01.2009 r., 23.04.2012 r. oraz rozporządzeń 
z dnia: 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu 
przez bezrobotnych12 i 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu 
Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od 
refundowanych wynagrodzeń13. 
Wydatki poniesione na realizację objętych badaniem spraw wyniosły ogółem  
66.945,90 zł. Zostały prawidłowo ujęte w ewidencji PUP i wykazane 
w sprawozdaniach. 

(dowód: akta kontroli str.355, 388) 

3.1.2. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej14 i kosztowej15 dla objętych kontrolą 
form aktywizacji zawodowej wyliczane były zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
MPiPS. Dla dwóch form aktywizacji (środki na podjęcie działalności gospodarczej 
i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy) PUP kwalifikował osoby do 
efektywności zatrudnieniowej z chwilą podpisania umowy lub rozliczenia kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy. Przy wyliczaniu efektywności pozostałych form 
aktywizacji uwzględniano osoby, które – po zakończeniu udziału w danej formie –
znalazły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy.  

Wg sprawozdań MPiPS-01 o rynku pracy (zał. Nr 6 – aktywne programy rynku 
pracy) i MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, w latach 2011-2013 
najwyższe wskaźniki efektywności kosztowej osiągnięto w przypadku 
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej (w 2011 r. 18,6 tys. zł; w 2012 r. 
19,6 tys. zł; w 2013 r. 20 tys. zł) i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
(odpowiednio: 17,7 tys. zł; 18,4 tys. zł; 21,3 tys. zł). Najniższą efektywnością 

                                                      
12 Dz. U. Nr 142, poz. 1160. 
13 Dz. U. Nr 215, poz. 1669. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 27 maja 2014 r. 
14 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. 
15 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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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kosztową charakteryzowały się w 2011 r. prace interwencyjne (4,9 tys. zł), 
a w latach 2012-2013 – szkolenia (odpowiednio: 4,7 tys. zł i 2,3 tys. zł). 

Efektywność zatrudnieniowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 
i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy – w badanym okresie – wyniosła 
100%. W latach 2011-2013 nastąpiła poprawa wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej dla staży, szkoleń i robót publicznych. Efektywność szkoleń 
zwiększyła się z 29% w 2011 r. do 74% w 2013 r., robót publicznych z 33% do 80%, 
staży – z 54% do 75%. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej prac 
interwencyjnych wyniósł w 2011 r. 91%, w 2012 r. 50%, a w 2013 r. 89%.  

(dowód: akta kontroli str.116-149) 
Wyniki analizy wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Urząd 
wykorzystywał przy planowaniu przeznaczenia środków na poszczególne formy 
aktywizacji bezrobotnych. Uwzględniano przy tym wyniki analizy potrzeb 
zgłoszonych przez pracodawców. Ważnym elementem w planowaniu przeznaczenia 
środków było założenie osiągnięcia wysokiej efektywności zatrudnieniowej. 
Zatrudnienie bezrobotnych było negocjowane z pracodawcami przy zawieraniu 
umów na poszczególne formy aktywizacji. Podział środków na poszczególne formy 
dokonywano w sposób zapewniający aktywizację największej ilości bezrobotnych, 
tj. przeznaczenie środków na nisko kosztowe formy aktywizacji (staże, prace 
interwencyjne czy szkolenia indywidualne).  

(dowód: akta kontroli str.143-149, 347-354) 

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

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

3.2.1. Ze sprawozdań sporządzanych przez PUP wynika, że:  
− w 2011 r. staże ukończyło 585 osób, w 2012 r. 478 i w 2013 r. 665; 
− w 2011 r. szkolenia ukończyło 109 osób, w 2012 r. 128 i w 2013 r. 197; 
− środki na dofinansowanie działalności gospodarczej otrzymało w 2011 r. 

46 osób, w 2012 r. 115 i w 2013 r. 132; 
− refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy otrzymało w 2011 r. 

12 osób, w 2012 r. 51 i w 2013 r. 42; 
− prace interwencyjne ukończyło w 2011 r. 35 osób, w 2012 r. – 24 i w 2013 r. – 

37 osób; 
− roboty publiczne ukończyło w 2011 r. 21 osób, w 2012 r. – 31 i w 2013 r. – 25.  

(dowód: akta kontroli str.116-142, 392) 

3.2.2. Z przetworzonych danych z systemu informatycznego SYRIUSZ wynika, że 
w latach objętych kontrolą 278 osób bezrobotnych korzystało z dwóch form 
aktywizacji zawodowej, a 14 – z trzech form. 86 osób korzystało w jednym roku 
z dwóch form aktywizacji zawodowej. 

(dowód: akta kontroli str.247, 248) 

Badanie dokumentów dotyczących 10 osób, które trzykrotnie korzystały 
z aktywizacji zawodowej wykazało: 
− osiem osób w wyniku kilkukrotnego korzystania z danej formy aktywizacji 

zostało zatrudnionych, w tym dwie po ukończeniu pierwszej formy aktywizacji 
(roboty publiczne i staż), cztery – po ukończeniu drugiej w kolejności formy. 
Czas zatrudnienia tych osób wynosił od 1 do 5 miesięcy; 

− dwie osoby, które trzykrotnie korzystały ze staży, nie znalazły zatrudnienia. 
(dowód: akta kontroli str.389-391) 
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3.2.3 Według danych z systemu SYRIUSZ, z ogólnej liczby 2.084 osób, które 
ukończyły staże i szkolenia16 w okresie objętym kontrolą,  552 osoby w terminie do 
92 dni zostało wyrejestrowanych z rejestru bezrobotnych w celu podjęcia 
zatrudnienia lub innej działalności17. Wyliczona na tej podstawie efektywność 
zatrudnieniowa aktywizacji w formie stażu wyniosła: 15% w 2011 r., 29% w 2012 r. 
i 35% w 2013 r., a szkoleń odpowiednio: 35%, 25% i 13%. 
Z 552 osób, które znalazły zatrudnienie w okresie do 92 dni od zakończenia stażu 
lub szkolenia, 56 osób ponownie zarejestrowało się w rejestrze bezrobotnych 
w terminie do 92 dni od wyrejestrowania, a 130 – 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 – 14% w 2011 r., 27 % w 2012 r. i 31% 
w 2013 r., dla szkoleń odpowiednio: 31%, 25% i 13% 
Efektywność zatrudnieniowa skorygowana o przypadki ponownego zarejestrowania 
się osoby jako bezrobotnej w okresie do roku od wyrejestrowania wyniosła dla staży: 
11% w 2011 r., 16% w 2012 r. i 25% w 2013 r., a dla szkoleń odpowiednio: 19%, 
17% do 12%. 

 (dowód: akta kontroli str.249) 

3.2.4. Analiza dokumentacji 10 bezrobotnych, zatrudnionych po stażu i szkoleniu na 
okres nieprzekraczający 92 dni, wykazała, że: 
− w dziewięciu przypadkach staże i szkolenia zostały przez bezrobotnych 

ukończone. W jednym przypadku staż został po miesiącu przerwany ze względu 
na brak współpracy osoby odbywającej staż (na stanowisku stolarza 
budowlanego) z pracodawcą, osoba ta nie podjęła pracy; 

− w dziewięciu przypadkach zatrudnienie osób po ukończeniu stażu lub szkolenia 
miało merytoryczny związek z ukończoną formą aktywizacji. Osoby te były 
zatrudnione m.in. jako fakturzystka w firmie handlowej, doradca ds. pożyczek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, robotnik gospodarczy 
w szkole podstawowej, ogrodnik terenów zieleni w spółdzielni mieszkaniowej, 
tartacznik w firmie skupu i sprzedaży drewna, kierowca w firmie przewozowej, 
murarz w zakładzie remontowo-budowlanym; 

− krótki okres zatrudnienia tych osób wynikał z zawartych umów z pracodawcami. 
W ośmiu przypadkach były to umowy na czas określony (1-2 miesiące), 
a w jednym - umowa o dzieło; 

− dziewięć osób, które ukończyły formę aktywizacji i podjęły pracę zaliczono do 
statystyki dotyczącej efektywności zatrudnieniowej. Osoby, która przerwała staż, 
do tej statystyki nie zaliczono. 

(dowód: akta kontroli str.381-387) 

Wg danych systemu SYRIUSZ w badanym okresie jedna osoba została skierowana 
dwukrotnie na staż do tego samego organizatora (PUP) na okres wynoszący łącznie 
457 dni (od 1.02.2012 r. do 31.01.2013 r. oraz od 10.06.2013 r. do 10.09.2013 r.). 
Badanie dokumentów w tym zakresie wykazało, że: 
− skierowanie na staż na okres 12 miesięcy było zgodne z przepisami art.53 

ust.1a18 i ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Stażystka ukończyła szkołę 

                                                      
16 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.  
17 W systemie SYRIUSZ zdarzenia oznaczane jako: PC i DG. 
18 W brzmieniu obowiązującym do 26 maja 2014 r. 
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wyższą i nie ukończyła 27 roku życia. Staż odbyła na stanowisku technik 
archiwista; 

− drugi staż osoba ta odbyła w Urzędzie na stanowisku technik administracji. 
W obu przypadkach bezrobotna wystąpiła z wnioskami do PUP o przyjęcie na staże. 

 (dowód: akta kontroli str.419-423) 

W badanym okresie jedna bezrobotna odbyła dwa staże, jednak w systemie 
SYRIUSZ nie zostały odnotowane ilości umów dotyczących tych staży. Badanie 
dokumentów wykazało, że osoba ta, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, 
w dniu 10.01.2013 r. zarejestrowana została w PUP w Biłgoraju. Z dokumentów 
przekazanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie (MUP) wynika, że w okresie od 
28.03.2012 r. do 27.06.2012 r. oraz od 1.08.2012 r. do 31.10.2012 r. bezrobotna 
odbywała dwa staże zawodowe, które odnotowano w systemie informatycznym. 
Z uwagi na fakt, że bezrobotna była kierowana na staże przez MUP, w systemie 
SYRIUSZ w PUP w Biłgoraju brak było adnotacji o ilości zrealizowanych umów 
stażowych, bowiem MUP nie przekazał kopii tych umów do PUP.   

(dowód: akta kontroli str.393-418) 

Analiza dokumentacji umów zawartych z dwoma organizatorami staży wykazała, że 
− ze spółką „B” zawarte zostały trzy umowy na zorganizowanie stażu dla ogółem 

12 bezrobotnych. W umowach organizator zobowiązał się do zatrudnienia – na 
czas określony (pięć miesięcy) – siedmiu osób. Osoby te zostały zatrudnione 
i sześć z nich nie powróciło do rejestru bezrobotnych; 

− z „A” zawartych zostało 20 umów na zorganizowanie stażu dla 32 osób, 
z których – zgodnie z umownymi zobowiązaniami – 28 osób zostało 
zatrudnionych po zakończeniu stażu na podstawie umów o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy na czas określony od 3 do 5 miesięcy. 19 z tych osób nie 
powróciło do ewidencji bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli str.376-380) 

3.2.5. Badanie 11 bezrobotnych (100%), którzy otrzymali środki na podjęcie 
działalności gospodarczej i zaprzestali19 jej prowadzenia oraz zarejestrowali się 
w ewidencji bezrobotnych w okresie do 15 miesięcy od podjęcia tej działalności 
wykazało, że okres prowadzenia działalności w każdym przypadku przekraczał 12 
miesięcy, wymagane w art. 46 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. Wszystkie 
przypadki zaliczono jako efektywne zatrudnieniowo przed upływem 12 miesięcznego 
okresu obowiązywania umowy na tę formę. Prowadzona przez PUP dokumentacja 
nie zawierała informacji o przyczynach rezygnacji przez bezrobotnych 
z prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dyrektor PUP wyjaśniła, że w – odniesieniu do osób, które otrzymały środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej – PUP w pierwszej kolejności monitoruje 
wywiązanie się z warunków umowy zawartej z osobą, której przyznano te środki, 
tj. czy działalność prowadzona była przez okres 12 miesięcy i czy w tym okresie 
odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne. Osoby rozliczające się 
z otrzymanych środków, po upływie 12 miesięcy w większości deklarują jej 
prowadzenie w dalszym okresie, niemniej jednak w niewielu przypadkach po tym 
okresie część osób wyrejestrowuje się lub zawiesza działalność, nie informując 
Urzędu o przyczynach takiej decyzji.  

(dowód: akta kontroli str. 250-258, 432) 

3.2.6. Trzech bezrobotnych, zatrudnionych w związku z refundacją kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy, w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia tej 

                                                      
19 Za moment zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przyjęto datę ponownej rejestracji 
w rejestrze bezrobotnych. 
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formy aktywizacji, ponownie zarejestrowało się w Urzędzie jako osoby bezrobotne. 
Okres zatrudnienia tych osób wynosił od 23 do 67 dni. Analiza dokumentacji 
wykazała, że zakończenie zatrudnienia wynikało z upływu próbnego okresu, na jaki 
zawarto umowę o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika 
i rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Na utworzone stanowiska pracy 
pracodawcy zatrudnili kolejne osoby skierowane przez PUP. Dopełniony został 
obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez 24 miesiące, wynikający z art. 46 ust. 
2 ustawy o promocji zatrudnienia.  
Do efektywności zatrudnieniowej zaliczono – z dniem zawarcia umów o pracę – 
pierwsze osoby bezrobotne skierowane przez Urząd na utworzone stanowisko 
pracy.  

(dowód: akta kontroli str.259-294) 

3.2.7. Analiza dokumentacji siedmiu bezrobotnych (100%), którzy byli zatrudnieni 
w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych przez okres krótszy niż 92 dni, 
wykazała, że: 
− w czterech przypadkach (dwa – prace interwencyjne, dwa – roboty publiczne) 

okres zatrudnienia wynikał z umów zawartych przez PUP z pracodawcami 
i organizatorami robót publicznych, 

− w jednym przypadku nastąpiło – na wniosek pracodawcy – rozwiązanie umowy 
w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, 

− w dwóch przypadkach nastąpiło skrócenie okresu zatrudnienia z powodu: 
rezygnacji zatrudnionego z pracy oraz utraty uprawnień do wykonywania 
zatrudnienia na stanowisku kierowcy przez osobę skierowaną do pracy.  

Żaden z siedmiu analizowanych przypadków nie został wykazany 
w sprawozdaniach PUP jako forma efektywna zatrudnieniowo.  

(dowód: akta kontroli str.295-346) 

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

3.3. Metody monitorowania efektywności zatrudnieniowej wybranych form 
aktywizacji 

Efektywność zatrudnieniowa przy realizacji staży zawodowych, prac 
interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń zawodowych i prac społecznie 
użytecznych monitorowana była w okresie trzech miesięcy po zakończeniu danej 
formy, na koniec każdego kwartału. Informacja w tym zakresie przekazywana była 
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie do 20 dnia po zakończonym kwartale.  

Poszczególne formy aktywizacji zawodowej Urząd monitorował poprzez 
egzekwowanie obowiązków, wynikających z umów zawartych na realizację tych 
form, tj. w szczególności w zakresie: powiadomienia Urzędu o nieobecnościach 
bezrobotnych uczestniczących w danej formie aktywizacji oraz dostarczania przez 
pracodawców: umów zawartych z bezrobotnym, zaświadczeń o przeszkoleniu bhp, 
oświadczeń o zapoznaniu się z programem stażu i regulaminem pracy przez 
stażystę, list obecności. Przeprowadzano ponadto wizytację szkoleń w trakcie ich 
trwania oraz wizyty monitorujące realizację pozostałych form aktywizacji. 
W przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy przed upływem okresu 
trwałości tej formy przeprowadzana była co najmniej jedna wizyta monitorująca 
przez pracownika Urzędu. Natomiast po upływie okresu trwałości pracodawca 
(w przypadku zatrudnienia) dostarczał umowę o pracę na dalszy okres zatrudnienia 
skierowanej osoby bezrobotnej.  

Prowadzono także monitoring wpisów: 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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− w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w celu 
sprawdzenia, czy działalność gospodarcza, podjęta z udziałem środków 
Funduszu Pracy, jest prowadzona, zawieszona lub wyrejestrowana; 

− w ewidencji osób bezrobotnych (system SYRIUSZ) w celu sprawdzenia, czy 
osoba powróciła do ewidencji osób bezrobotnych po zakończeniu trwania formy 
aktywnej.  

Pozyskane informacje wykorzystywane były w procesie planowania, wydatkowania 
i realizacji zadań ustawowych PUP. 

 (dowód: akta kontroli str.347-354) 

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 Kontroli20 
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 18 lipca 2014 r. 

  
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  
Kontroler w Lublinie 

Marek Dałek 
specjalista kontroli państwowej 

Edward Lis 

 

 

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

 

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

podpis podpis 

 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


