
 
 

 
 

 
 
LLU.410.004.02.2018 
P/18/079 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Lata 2014–2017 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/28/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie, ul. Józefa Bema 2, 21-200 Parczew (dalej: 
„Urząd” lub „PUP”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Władysław Rosłoń, dyrektor PUP od 1 czerwca 2000 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie opracowywał analizy i oceny rynku pracy na 
potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy i organów zatrudnienia, w tym prowadził 
monitoring zawodów deficytowych, stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy2. PUP rozpoznawał potrzeby bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej 
z uwzględnieniem preferencji bezrobotnych i pracodawców. Działania zmierzające 
do aktywizacji bezrobotnych podejmowane były z uwzględnieniem lokalnego rynku 
pracy oraz kwalifikacji i możliwości osób bezrobotnych. Poziom bezrobocia 
w powiecie parczewskim na koniec 2017 r. (8,1%) był wyższy niż w kraju (6,6%), 
natomiast niższy niż w województwie lubelskim (8,8%). Przeprowadzane przez PUP 
analizy efektywności kosztowej i zatrudnieniowej uwzględniano w trakcie 
opracowania planów finansowych na kolejne lata, przeznaczając m.in. najwięcej 
środków na formy, które charakteryzowały się najwyższą efektywnością 
zatrudnieniową (staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). 

Stosownie do obowiązujących przepisów, Urząd dokonał profilowania osób 
bezrobotnych oraz opracował dostosowane do ich potrzeb Indywidualne Plany 
Działania3. Zastosowane wobec 80 bezrobotnych formy aktywizacji odpowiadały 
ustalonym profilom pomocy i zostały udzielone zgodnie z przepisami prawa 
i uregulowaniami wewnętrznymi. W ograniczonym zakresie aktywizowano jednak 
osoby z określonym III profilem pomocy, co wynikało z niewielkiego katalogu 
ustawowych działań możliwych do zastosowania dla tej grupy bezrobotnych, jak 
również braku zainteresowania gmin w realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli (dalej: „NIK”) stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali 
byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2017r. poz.1065, ze zm., dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. 
3 Dalej: „IPD”. 
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W niewielkim zakresie stosowano nowe formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 14 marca 2014 r.4 
PUP w ogóle nie stosował takich form jak: grant na telepracę, świadczenie 
aktywizacyjne i refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki 
na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy 
bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 
w życiu. Wynikało to głównie z braku zainteresowania pracodawców tymi formami, 
które były dla nich mniej atrakcyjne od pozostałych instrumentów rynku pracy. 

Stosowane przez Urząd działania aktywizacyjne skutkowały podjęciem zatrudnienia 
przez 47,5% z 80 bezrobotnych objętych analizą (najwięcej w wyniku otrzymania 
bonu na zasiedlenie), jednak zaledwie w przypadku 21 osób (26,2%) zatrudnienie 
trwało dłużej niż rok. Analiza trwałości zatrudnienia bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP w Parczewie według metodologii opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
wykazała, że najwięcej bezrobotnych nie powróciło do rejestru po przyznaniu 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz po udzieleniu 
wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie. Zgodnie z wyliczeniami PUP, 
dofinansowanie działalności gospodarczej należało, w latach objętych kontrolą, do 
najbardziej efektywnych form.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieokreśleniu w niektórych IPD działań 
możliwych do zastosowania przez PUP w ramach pomocy określonej w ustawie 
oraz terminu i warunków zakończenia jego realizacji oraz wprowadzenia 
w „Regulaminie przyznawania bonu na zasiedlenie” zabezpieczenie prawidłowego 
wywiązania się przez bezrobotnych z warunków umowy na przyznanie tego bonu 
w postaci poręczenia osoby trzeciej, co nie miało podstaw w obowiązujących w tym 
zakresie przepisach prawa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. W latach 2014–2017 w powiecie parczewskim liczba osób bezrobotnych 
systematycznie zmniejszała się: z 1 922 według stanu koniec grudnia 2014 r. do 
1 159 na koniec roku 2017. W okresie tym stopa bezrobocia zmniejszyła się 
z 13,1% do 8,1%. Lokalny rynek pracy charakteryzowała duża sezonowość, co 
istotnie wpływało na liczbę osób rejestrujących się w PUP. Znaczna liczba osób 
bezrobotnych wyrejestrowywała się na krótki okres czasu, tj. ze względu na 
podejmowanie pracy sezonowej, zatrudnienie subsydiowane, umowy zlecenia, 
umowy o dzieło. Duża część bezrobotnych traciła status z uwagi na odmowę 
podjęcia zatrudnienia, odmowę uczestniczenia w szkoleniu, w zatrudnieniu 
subsydiowanym, niepotwierdzenie gotowości do zatrudnienia oraz z powodu 
migracji zarobkowej. Parczewski rynek pracy, z uwagi na brak silnie rozwiniętego 
przemysłu, opierał się w większości na drobnej przedsiębiorczości w zakresie usług, 
produkcji i handlu. Działające w powiecie przedsiębiorstwa to firmy małe, 
funkcjonujące w branży przemysłowej, handlowej, budowlanej, usługowej 
i transportowej. Potrzeby mieszkańców w zakresie usług i zaopatrzenia zaspokajały 
jednostki działające na terenie powiatu, głównie zlokalizowane w Parczewie. Handel 
i usługi skoncentrowane są w sektorze prywatnym – przede wszystkim wśród osób 

                                                      
4 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: „ustawą z dnia 14 marca 2014 r.” 
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fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz fundacji, stowarzyszeń czy 
organizacji społecznych. Szczegółowa analiza struktury osób bezrobotnych 
wskazuje dużą liczbę osób młodych do 30 roku życia5 (na koniec 2017 r. stanowili 
oni 29% osób zarejestrowanych w PUP), osób powyżej 50 r. ż. (28%), długotrwale 
bezrobotnych (63,6%), dużą liczbę kobiet pozostających bez zatrudnienia (56,2%) 
oraz osób mieszkających na wsi (73,4%).  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 18, 41-159, 340-349) 

Przy opracowywaniu analiz rynku pracy na terenie powiatu, PUP pozyskiwał dane 
ze sprawozdań miesięcznych i rocznych, z danych statystycznych Głównego Urzędu 
Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, z informacji 
zamieszczanych na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego 
z powiatu parczewskiego dotyczących planowanych inicjatyw, z informacji 
uzyskanych od pracodawców przez doradcę instytucjonalnego dotyczących 
planowanego zatrudnienia i nowych inwestycji. Analiza potrzeb szkoleniowych na 
lokalnym rynku pracy była przygotowywana w oparciu o informacje otrzymane od 
osób uprawnionych (ankiety szkoleniowe wypełniane przez osoby bezrobotne 
i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP), pisemne zgłoszenia pracowników 
miejskiego oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej. Do składania ankiet 
dotyczących potrzeb szkoleniowych na lokalnym rynku pracy zapraszano wszystkich 
pracodawców z terenu powiatu parczewskiego.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 205, 488-491) 

W ramach realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy 
Powiatu Parczewskiego do roku 2020”6 pracownicy PUP uczestniczyli 
w spotkaniach informacyjnych z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych, których tematem 
była sytuacja na lokalnym rynku pracy, zapotrzebowanie na zawody wynikające 
z analizy rynku pracy, wyboru wykształcenia, praw i obowiązków osób 
zarejestrowanych oraz formy aktywizacji. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 41-99) 

Urząd nie dysponował wiedzą o liczbie osób aktywnych i biernych zawodowo 
na terenie powiatu. Dyrektor PUP wyjaśnił, że dysponuje wiedzą o liczbie osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Parczewie. 
To do tej grupy osób kierowane są działania mające na celu pomóc im znalezienie 
zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 489) 
Z opracowań PUP dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych7 wynika, że 
w kolejnych latach lista tych zawodów zmieniała się i w większości obejmowała inne 
zawody niż w roku poprzednim. Na terenie powiatu parczewskiego zawodami 
deficytowymi8 w 2014 r. były: robotnik placowy, technik prac biurowych, doradca 
klienta i operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli. W 2015 r.: 
pracownicy centrów obsługi telefonicznej, asystenci nauczycieli, agenci 
ubezpieczeniowi, instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej, przedstawiciele handlowi. 
W 2016 r.: pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food, kierownicy do spraw 
produkcji przemysłowej, doradcy finansowi i inwestycyjni, przedstawiciele handlowi, 
kontrolerzy procesów przemysłowych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych. W 2017 r.: robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie 

                                                      
5 Dalej: „r. ż”. 
6 Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 5 lutego 2016 r. 
7 „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie parczewskim”. 
8 Tj. charakteryzującymi się większą liczbą dostępnych ofert pracy niż wynosi średni stan bezrobotnych w danym 
okresie sprawozdawczym. Dodatkowo wskazane jest, aby w takim zawodzie odsetek długotrwale bezrobotnych 
nie przekraczał mediany, a odpływ bezrobotnych powinien przewyższać ich napływ (lub być równy) w danym 
okresie sprawozdawczym. 
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i sadownictwie, pracownicy zakładów pogrzebowych, rybacy śródlądowi, agenci 
ubezpieczeniowi, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, 
pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food i wydawcy posiłków.  

Zawodami nadwyżkowymi9 w 2014 r. były: sprzedawca, robotnik gospodarczy, 
mechanik pojazdów samochodowych, magazynier, technik handlowiec. W 2015 r. 
m.in.: ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni, pracownicy 
administracyjni i sekretarze biura zarządu, pracownicy ochrony osób i mienia, 
pomoce kuchenne, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze i pokrewni. 
W 2016 r.: mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych, księgowi, 
maszyniści kotłów parowych i pokrewni, betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni, 
pracownicy wykonujący prace proste, nauczyciele sztuki w placówkach 
pozaszkolnych. W 2017 r. – szwaczki, hafciarki i pokrewni, rolnicy produkcji 
roślinnej. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 20-40) 

Sporządzanie analiz oraz prognoz lokalnego rynku pracy oraz przygotowywanie 
informacji na ten temat, zgodnie z § 13 pkt gg) Regulaminu Organizacyjnego PUP, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/207/2016 Zarządu Powiatu w Parczewie 
z dnia 20 kwietnia 2016 r., należało do zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 6-16) 

Pracownicy PUP raz w roku przygotowywali: 
− sprawozdanie „Sytuacja na rynku pracy w powiecie parczewskim” (ostatnie 

za 2016 r.), 
− „Analizę lokalnego rynku pracy” (ostatnia za 2016 r.), 
− „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (informacje sygnalne 

w okresach półrocznych, ostatni za II półrocze 2017 r.), 
− informacje o działaniach podejmowanych przez PUP wpisanych do „Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w powiecie parczewskim na lata 2016 –
2017” i „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 
parczewskim na lata 2008-2015”, 

− informacje o działaniach podejmowanych przez PUP wpisanych do „Strategii 
rozwoju powiatu parczewskiego na lata 2014-2020”, 

− plan szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych 
w PUP w Parczewie (sporządzony na podstawie: listy zawodów i specjalności, 
na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, wykaz potrzeb 
szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy uprawnionych do 
szkolenia z terenu powiatu z uwzględnieniem środków finansowych 
przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkolenia) – ostatni na 2018 r. 

− listę zawodów i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym 
rynku pracy powiatu parczewskiego (ostatnia na 2018 r.), 

Ponadto pracownicy PUP przeprowadzali badanie ankietowe CBOS dotyczące 
„Lokalnych rynków pracy województwa lubelskiego w świetle opinii pracodawców, 
pracowników i młodzieży”. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 18-159) 

Stanowiska, na których najczęściej kierowano bezrobotnych na staż10 w okresie 
objętym kontrolą to: sprzedawca, referent, robotnik gospodarczy (które w 2014 r. 

                                                      
9 Tj. odznaczającymi się przewagą liczebną bezrobotnych nad dostępnymi ofertami pracy, bezrobociem 
długotrwałym powyżej mediany oraz niskim odpływem netto (wyższy napływ niż odpływ) bezrobotnych w danym 
okresie sprawozdawczym. 
10 Dane wygenerowane z systemu SYRIUSZ. 
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należały do zawodów nadwyżkowych) oraz pomoc administracyjna, pomoc 
kuchenna, doradca klienta.  

Dyrektor wyjaśnił, że PUP kierował osoby do odbywania stażu w wymienionych 
zawodach, aby umożliwić im zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności, 
które mogą być wykorzystane w pracy. PUP kieruje bezrobotnych na stanowiska 
stażu według zapotrzebowania lokalnych pracodawców i przedsiębiorców 
(to pracodawcy określają, na jakie stanowiska posiadają zapotrzebowanie). Osoby 
kierowane na poszczególne stanowiska po odbyciu co najmniej 6 miesięcy stażu 
na tym stanowisku posiadają już doświadczenie zawodowe, tym samym tworzą 
zawody nadwyżkowe. Przy opracowywaniu zawodów nadwyżkowych brane są pod 
uwagę tylko oferty pracy zgłoszone w bazie PUP (brak ofert z prasy, czy od 
pracodawców, którzy zatrudniali zgłaszających się do niech kandydatów). Przy 
składaniu wniosku przez pracodawcę PUP analizuje stan zatrudnienia w danym 
podmiocie i brane jest to pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku i liczbie osób, które 
mogą być skierowane do odbycia stażu. Trwałość zatrudnienia analizowana jest w 
okresie najczęściej 3 miesięcy po zakończeniu realizowanych umów. Ponadto nie 
mamy narzędzi prawnych, aby analizować zatrudnienie w dłuższym okresie.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 492-496) 

2. Urząd wykorzystywał informacje dotyczące efektywności zatrudnieniowej do 
opracowywania wniosków o środki z rezerwy Funduszu Pracy11 na programy 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, o dodatkowe środki na wynagrodzenia 
dla zatrudnionych pracowników pozyskiwane z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej12 (tzw. 2%), do wniosków o nagrody specjalne, do planowania 
form aktywizacji zawodowej na każdy rok budżetowy z FP i projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza 
skuteczności i efektywności organizowanych szkoleń była brana pod uwagę przy 
opracowywaniu rocznego planu szkoleń grupowych. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 488-491) 

3. Opracowane w okresie 2014–2017 przez PUP propozycje podziału środków 
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zgodnie z art. 22 
ust. 6 w związku z ust. 5 pkt 3 oraz art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia, 
zostały pozytywnie zaopiniowane13 przez Powiatową Radę Rynku Pracy14.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 350-378) 

4. Kwota środków wydatkowanych przez PUP na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu oraz liczba bezrobotnych, którzy z nich skorzystali w latach 2014-2017, 
sukcesywnie wzrastała. W roku 2014, na aktywizację zawodową bezrobotnych, PUP 
zaplanował środki finansowe w wysokości 4 452 tys. zł dla 555 bezrobotnych. 
Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 4 369,2 tys. zł (98,1% planu po zmianach). 
W ramach tych środków, aktywizacją objęto 554 osoby.  
Najwięcej środków planowano przeznaczyć na realizację staży tj. 2 049,9 tys. zł dla 
337 osób – wydatkowano 1 966,0 tys. zł (na 332 osoby), refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy: 1 360,0 tys. zł (na 68 stanowisk) – wykonano 100%, 
dotacje na działalność gospodarczą – 719,4 tys. zł (na 36 osób) – wykonano 100%. 
Najmniej środków planowano przeznaczyć na: bony na zasiedlenie – 10 tys. zł dla 
dwóch osób – wydatkowano 5 tys. zł dla jednej osoby, bony szkoleniowe – 
18,3 tys. zł dla pięciu osób – wydatkowano 17,4 tys. zł dla pięciu osób. 

                                                      
11 Dalej: „FP”. 
12 Dalej: „MRPiPS”. 
13 Posiedzenia z dnia: 30 stycznia 2014 r., 29 stycznia 2015 r., 3 marca 2016 r. i 31 stycznia 2017 r. 
14 Do 27.05.2014 r. – Powiatową Radę Zatrudnienia. 
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W 2015 r. Urząd zaplanował objąć aktywizacją zawodową 760 osób bezrobotnych 
i przeznaczył na ten cel środki w wysokości 5 368,0 tys. zł. Wydatki wyniosły łącznie 
4 852,2 tys. zł (90,4% planu po zmianach). W ramach tych środków, aktywizacją 
objęto 755 osób. Najwięcej środków planowano przeznaczyć na staże 1 736,8 tys. zł 
dla 314 osób – wydatkowano: 1 680,9 tys. zł (na 304 osoby), refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy 1 472,3 tys. zł (na 74 stanowiska) – wydatkowano 
1 180,0 tys. zł (na 59 stanowisk), dotacje na działalność gospodarczą – 
1 324,4 tys. zł (na 66 osób) – wydatkowano 1 196,1 tys. zł (na 60 osób). Najmniej 
środków planowano przeznaczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia osób 
powyżej 50 r. ż. tj. 4 tys. zł dla jednej osoby, wydano 3,5 tys. zł (na jedną osobę), 
aktywizację z wykorzystaniem bonu zatrudnieniowego – 10 tys. zł (na dwie osoby), 
wykorzystano 9,6 tys. zł (na dwie osoby), bonu szkoleniowego – planowano 
15,4 tys. zł (na cztery osoby), wydatkowano 12,3 tys. zł (na cztery osoby), bonu na 
zasiedlenie – 65 tys. zł (na 13 osób), wydatkowano 60 tys. zł (na 12 osób). 

W 2016 r. na aktywizację zawodową bezrobotnych, PUP zaplanował środki 
finansowe w wysokości 5 806,3 tys. zł dla 807 bezrobotnych. Wydatki na ten cel 
wyniosły łącznie 4 798,8 tys. zł (82,6% planu po zmianach). W ramach tych 
środków, aktywizacją objęto 790 osób. Najwięcej środków planowano przeznaczyć 
na staże: 1 878,1 tys. zł (na 286 osób) – wydatkowano 1 704,2 tys. zł (na 264 osób), 
dotacje na działalność gospodarczą – 1 155,0 tys. zł (na 57 osób) – wydatkowano 
875,2 tys. zł (na 44 osoby), refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 
940 tys. zł (na 47 stanowisk) – wydatkowano 857,7 tys. zł (na 43 stanowiska) oraz 
refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych 
do 30 r. ż. (na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia) zaplanowano 
725 tys. zł (dla 65 osób) - wydatkowano 700,2 tys. zł dla 65 osób. Najmniej środków 
planowano przeznaczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 r. ż. 
tj. 22, 4 tys. zł dla dwóch osób (wykorzystano 7,0 tys. zł dla jednej osoby), bon 
szkoleniowy – zaplanowano 46,7 tys. zł (dla 12 osób) – wydatkowano 21,1, tys. zł 
(na siedem osób), bon zatrudnieniowy – zaplanowano 74,4 tys. zł (na siedem osób), 
wydatkowano 18,6 tys. zł (na trzy osoby) oraz bon stażowy – zaplanowano 
83,6 tys. zł (na 19 osób), wydatkowano 58,2 tys. zł (na 17 osób). W 2016 r. Urząd 
zaplanował również środki na: grant na telepracę w wysokości 33,3 tys. zł (dla 
trzech osób), świadczenie aktywizacyjne – 10,2 tys. zł (dla dwóch osób) oraz 
refundację składek za bezrobotnych do 30 r. ż. zgodnie z art. 60c ustawy o promocji 
zatrudnienia w wysokości 8,0 tys. zł (dla dwóch osób), które z powodu braku 
zainteresowania ze strony osób bezrobotnych lub pracodawców nie zostały jednak 
wydane. 

W 2017 r. PUP zaplanował objąć aktywizacją zawodową 831 osób i przeznaczył 
środki w wysokości 6 244,9 tys. zł. Wydatki wyniosły łącznie 4 966,4 tys. zł (79,5% 
planu po zmianach). W ramach tych środków, aktywizacją objęto 736 osób. 
Najwięcej środków planowano przeznaczyć na staże – 2 126,2 tys. zł (dla 290 osób) 
– wydatkowano 1 437,8 tys. zł (na 242 osoby), refundację kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy – 1 140,0 tys. zł (na 57 osób), wydatkowano – 1 060,0 tys. zł (na 
53 osoby), refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla 
bezrobotnych do 30 r. ż. (na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia) 
zaplanowano 1 087,0 tys. zł (dla 81 osób), wydatkowano – 1 009,3 tys. zł (na 81 
osób). Najmniej środków planowano przeznaczyć na bon zatrudnieniowy – 
2,3 tys. zł (dla jednej osoby), wydatkowano 1,7 tys. zł (na jedną osobę), bon 
szkoleniowy – 12,9 tys. zł (na cztery osoby), wydatkowano 0,5 tys. zł (na jedną 
osobę), dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 r. ż. tj. 32 tys. zł dla 
czterech osób, wykorzystano 14,0 tys. zł dla dwóch osób oraz bon stażowy – 
37,8 tys. zł (dla ośmiu osób), wydatkowano 37,5 tys. zł (na osiem osób). W 2017 r. 
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Urząd zaplanował środki na: grant na telepracę w wysokości 12,0 tys. zł (dla jednej 
osoby), świadczenie aktywizacyjne w wysokości 3 tys. zł (dla jednej osoby) oraz 
refundację składek za bezrobotnych do 30 r. ż. zgodnie z art. 60c ustawy o promocji 
zatrudnienia w wysokości 1,0 tys. zł (dla jednej osoby) – środki te nie zostały 
wydatkowane. 

W kontrolowanym okresie w PUP nie wystąpiły sytuacje, że w ciągu roku 
przeznaczono środki finansowe na formę pomocy, której nie zaplanowano w danym 
roku.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 168-192, 488-491) 

5. Według Dyrektora PUP, podstawowymi barierami utrudniającymi 
wykorzystywanie nowych form aktywizacji osób bezrobotnych były w przypadku: 

– grantu na telepracę - niechęć pracodawców do zatrudniania w tej formie, niejasne 
przepisy związane z wykonywaniem tej formy zatrudnienia, niskie dofinansowanie 
w stosunku do okresu zatrudnienia, mniejszy nadzór nad pracownikiem, pracodawcy 
nie są zainteresowani tą formą aktywizacji, ponieważ wolą mieć pracownika u siebie 
w firmie;  

– świadczenia aktywizacyjnego – jest to forma mało atrakcyjna dla pracodawców, 
którzy wolą inne formy pomocy oferowane przez Urząd, w szczególności staże, 
gdzie czas zobowiązaniowy jest krótszy, doposażenie stanowiska pracy, gdzie jest 
wyższa kwota wsparcia. Pracodawcy nie chcą się zobowiązywać do zatrudnienia 
osoby na tak długi okres czasu. W latach 2014 – 2018 do Urzędu nie został złożony 
żaden wniosek na tę formę wsparcia, pomimo że środki w ramach tej formy były cały 
czas dostępne; 

– pożyczki z FP na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub na podjęcie 
działalności gospodarczej – spłata uzyskanych środków wraz z odsetkami 
i kapitałem w przypadku niewywiązania się z umowy, duże formalności przy 
ubieganiu się o pożyczkę, mało korzystne warunki; 

– programów regionalnych – przerywanie form aktywizacji przez osoby skierowane 
na roboty publiczne, przebywanie osób na zwolnieniach lekarskich, brak 
zainteresowania samorządów z terenu powiatu parczewskiego zatrudnieniem osób 
na określony program, konieczność zatrudnienia na umowę o pracę po zakończeniu 
finansowania formy aktywnej. Ponadto w okresie realizacji programów realizowane 
były inne projekty finansowane ze środków UE przez inne instytucje, gdzie 
uczestnicy otrzymywali wyższe stypendia stażowe nie wykazywane w dochodach, 
wsparcie pomostowe przez sześć lub 12 miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej i osoby bezrobotne wolały skorzystać z ich oferty; 

– refundacji składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 
podejmujących pracę po raz pierwszy – większość składanych ofert pracy oferuje 
minimalne wynagrodzenie, a składki na ubezpieczenie społeczne za tych 
bezrobotnych są bardzo niskie (ok. 400 zł miesięcznie). W latach 2014 – 2018 tylko 
kilka osób pytało o tę formą aktywizacji, ale nie złożono żadnego wniosku. Ponadto 
część osób do 30 r. ż. pracowała i nie może skorzystać z tego instrumentu; 

– bonu szkoleniowego – trudność w zdobyciu pisemnej deklaracji o zatrudnieniu po 
ukończeniu szkolenia, łatwość dostępu do szkoleń bez zobowiązań w innych 
instytucjach rynku pracy, które realizują projekty unijne z programu POWER z ofertą 
szkoleń; 

– bonu zatrudnieniowego i stażowego – pracodawcy wolą inne formy pomocy 
oferowane przez Urząd, w szczególności staże, gdzie jest krótszy okres 
zobowiązania, doposażenie stanowiska pracy, gdzie jest wyższa kwota wsparcia. 
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Ponadto pracodawca nie zna osoby bezrobotnej i nie chce się zobowiązywać do 
zatrudnienia na tak długi okres czasu, obawiają się również, czy pracownik będzie 
chciał kontynuować u niego zatrudnienie; 

– bonu na zasiedlenie – po otrzymaniu tej formy wsparcia trudno jest w okresie 30 
dni znaleźć pracodawcę, jeżeli bezrobotny nie znalazł go wcześniej, a czasami 
pracodawca po rozmowie z kandydatem podpisuje umowę i nie chce czekać, aż ten 
uzyska wsparcie w PUP; 

– dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 r. ż. – z uwagi na konieczność 
dopłacania połowy minimalnego wynagrodzenia przez 12 miesięcy i zatrudnienie 
później na okres sześciu miesięcy, pracodawcy wolą złożyć wniosek o odbywanie 
stażu. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 477-487) 

6.  W latach 2014 – 2017 w Urzędzie zatrudnionych było od 24 do 26 osób15, w tym 
na stanowiskach kluczowych związanych z aktywizacją zawodową: jako pośrednicy 
pracy od 4 do 7 osób16 (w tym jedna osoba realizująca zadania EURES)17, doradcy 
zawodowi – od 3 do 4 osób18, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego – jedna 
osoba19, specjalista ds. programów – dwie osoby20.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 166-167) 

Na jednego pracownika (wg liczby osób w ujęciu średniorocznym) zatrudnionego na 
stanowisku: pośrednika pracy – przypadało 481 bezrobotnych w 2014 r. i 166 
w 2017 r., doradcy zawodowego – 641 bezrobotnych w 2014 r. i 386 w 2017 r., 
specjalisty do spraw rozwoju zawodowego – 1 922 bezrobotnych w 2014 r. i 31 159 
w 2017 r., specjalisty ds. programów – 961 bezrobotnych w 2014 r. i 580 w 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 166-167) 

We wszystkich latach objętych kontrolą, PUP zapewnił wymaganą liczbę doradców 
klienta, która była wyższa od minimalnej ustalonej dla PUP na lata 2015-2017 na 
podstawie § 86, a na rok 2014 – na podstawie § 86 w związku z § 89 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku 
pracy21. W 2014 r. zatrudnionych było 10 doradców klienta (minimalna liczba 
wyniosła 6), w 2015 r. – 11, w 2016 r. – 11 i w 2017 r. – 12, przy minimalnej liczbie 5 
doradców klienta określonych na te lata. Osoby pełniące funkcję doradcy klienta 
zajmowały stanowiska wymienione art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia – 
pośredników pracy, doradców zawodowych oraz specjalisty ds. rozwoju 
zawodowego. 

W 2014 r. i w 2015 r. funkcję doradcy klienta powierzono dwóm pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach pośrednika pracy – stażysty i doradcy zawodowego - 
stażysty, a w 2017 r. jednemu pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku doradcy 
zawodowego – stażysty. W 2016 r. PUP nie powierzał pracownikom - stażystom 
pełnienia funkcji doradcy klienta. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 166-167) 

Dyrektor wskazał, że od 1 listopada 2015 r. zatrudnił stażystę na stanowisku 
doradcy klienta, ponieważ z dniem 31 sierpnia 2015 r. odszedł z pracy specjalista 
ds. rozwoju zawodowego, który pełnił funkcję doradcy klienta i opiekował się ok. 200 
                                                      
15 W 2014 r. – 24 osoby (24 etaty), w 2015 r. – 25 (21,875), w 2016 r. – 25 (23,5), w 2017 r. – 26 (23,625). 
16 Odpowiednio: 4 osoby (4 etaty), 5 (5), 7 (7), i 7 (7). 
17 Jeden etat. 
18 Odpowiednio: 3 osoby (3 etaty), 4 (3), 4 (3) i 3 (3). 
19 W latach 2014-2017: jedna osoba (jeden etat). 
20 W latach 2014-2017: dwie osoby (dwa etaty). 
21 Dz. U. poz. 667. 
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osobami bezrobotnymi. Początkowo osoby te były przekazywane innym doradcom 
klienta, ale utrudniało to ich pracę i wydłużało czas obsługi osób bezrobotnych.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 339) 

Liczba doradców klienta w PUP była wystarczająca i zapewniała sprawną obsługę 
interesantów. Według informacji opracowanej na podstawie danych z systemu 
SYRIUSZ i programu InfoKadra, w latach 2014 – 2017, przy uwzględnieniu 
wszystkich wizyt w Urzędzie, doradca klienta w ciągu jednego dnia przyjmował od 
czterech do pięciu osób bezrobotnych22. Na próbie 80 osób bezrobotnych23 objętych 
szczegółowym badaniem ustalono, że czas oczekiwania na spotkanie z doradcą 
klienta wynosił od 0 do 16 dni. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 207, 218-223) 

7.  Według danych wygenerowanych z systemu SYRIUSZ, na koniec 2014 r. 1 836 
osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 24 – I profil, 1 231 – II profil 
i 581 – III profil. Zgodnie ze sprawozdaniem o rynku pracy MPIPS – 01 na koniec 
stycznia 2015 r.24 1 944 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy (w tym: 25 
– I profil, 1 322 – II profil oraz 597 – III profil), koniec 2015 r. odpowiednio: 1 744 
(11, 1 275, 458), koniec 2016 r. – 1 437 (16, 1 090, 331), na koniec 2017 r. – 1 132 
(9, 805 i 318). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 210, 340-349) 

W opinii Dyrektora PUP, pytaniom znajdującym się w kwestionariuszu do 
profilowania brakuje przejrzystości pozwalającej na indywidualne podejście do 
bezrobotnego. Odpowiedzi udzielone na pytania dają doradcy klienta pewną wiedzę 
na temat sytuacji zawodowej osoby bezrobotnej, jednak aby wiedzieć, jakimi 
formami pomocy jest zainteresowana osoba, doradca klienta musi się dopytać 
zanim rozpocznie rozmowę dotyczącą ustalenia profilu pomocy, aby mieć pewność, 
że ustalony profil pomocy będzie zgodny z oczekiwaniem osoby bezrobotnej i jej 
planami zawodowymi, zwłaszcza, jeżeli wiążą się one z formami pomocy 
udzielanymi przez PUP. Pytania są trudne do zrozumienia, głównie dla osób z 
niskim wykształceniem oraz osób młodych zarejestrowanych po raz pierwszy w 
PUP, które dopiero wchodzą na rynek pracy. W pytaniu: „Jak Pan(i) sądzi, czy w 
najbliższym czasie znajdzie Pan(i) samodzielnie pracę?”, należałoby dodać 
odpowiedź: „nie szukam pracy” – dla osób starających się o świadczenie 
przedemerytalne, osób z poważnymi ograniczeniami zdrowotnymi, dla kobiet w 
ciąży, osób w trakcie postępowania odwoławczego dotyczącego świadczenia 
rentowego etc. Na etapie profilowania bezrobotni są pytani o formy aktywizacji z 
jakich chcieliby skorzystać, choć nie wynika to z arkusza profilowania. Doradca 
klienta zadaje pytania dotyczące planów zawodowych osoby, następnie referuje 
formy pomocy oferowane przez Urząd w zakresie aktywizacji zawodowej, pyta 
jednocześnie, którymi formami osoba jest zainteresowana. Po ustaleniu profilu 
pomocy wspólnie ustalane są formy wsparcia, którymi zainteresowana jest osoba 
bezrobotna. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 240, 477-487) 

                                                      
22 W 2014 r. – 4,89, w 2015 r. – 3,97, w 2016 r. – 4,6 i w 2017 r. – 5,1. 
23 Losowo wybrana grupa osób bezrobotnych: 40 z II profilem pomocy, z których, w okresie objętym kontrolą, 
trzech skorzystało z dofinansowania do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 r. ż., 10 – z dotacji na działalność 
gospodarczą, 13 – z bonu stażowego, 14 – z bonu na zasiedlenie oraz 20 osób z ustalonym I profilem pomocy 
(siedem – na dzień losowania pozostawało w rejestrze osób bezrobotnych, 13 – wyrejestrowane) i 20 osób 
z ustalonym III profilem pomocy (10 na dzień losowania pozostawało w rejestrze osób bezrobotnych, 10 – 
wyrejestrowane). 
24 W formularzach złożonych za grudzień 2014 r. nie wskazywano danych dotyczących profilów pomocy. 
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W badanej grupie 80 osób bezrobotnych, ustalenie profilu pomocy nastąpiło do 16 
dni25 od daty rejestracji w Urzędzie, co było zgodne z art.33 ust. 2b ustawy 
o promocji zatrudnienia, w którym wskazano, że PUP ustala dla bezrobotnego profil 
pomocy niezwłocznie po rejestracji. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 218-219, 222-223, 228-229) 

Dla wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP przed dniem wejścia 
w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r., Urząd, zgodnie z art. 
15 ww. ustawy, ustalił profil pomocy w terminie do 31 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 206) 

Wszystkie osoby bezrobotne objęte badaniem, podpisały zgodę na ustalenie profilu 
pomocy, która była dołączona do indywidualnej dokumentacji bezrobotnego w PUP. 
Dyrektor wskazał, że każda osoba jest informowana przez doradcę klienta, że 
w przypadku zajścia okoliczności mających wpływ na oddalenie lub gotowość do 
wejścia lub powrotu na rynek pracy, ma możliwość zmiany ustalonego profilu 
poprzez złożenie wniosku o ponowne ustalenie profilu pomocy. Nie ma określonego 
terminu, w jakim osoba bezrobotna może złożyć ww. wniosek. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 218-219, 222-223, 228,477-487) 

Stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 
2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego26, po ustaleniu profilu 
pomocy, Urząd informował każdą osobę bezrobotną, jakimi formami pomocy może 
zostać objęta w ramach ustalonego profilu. Osoba bezrobotna podpisywała 
oświadczenie, że została poinformowana o zakwalifikowaniu do określonego profilu 
pomocy, w którym wymieniono formy pomocy możliwe do zastosowania przez 
Urząd. Podpisane oświadczenie było dołączone do indywidualnej dokumentacji 
wszystkich bezrobotnych objętych szczegółowym badaniem. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 218-219, 222-223, 228,477-487) 

W badanej grupie 80 bezrobotnych, jedna osoba była zainteresowana innymi 
formami pomocy, niż przewidziane w ramach przydzielonego jej I profilu. Złożyła 
ona wniosek o zmianę ustalonego profilu pomocy uzasadniając go małą ilością ofert 
pracy. PUP zmienił profil pomocy z I na II. 

(dowód: akta kontroli str. 218-219, 222-223, 228) 

8. W kontrolowanym okresie, doradcy klienta, po przeprowadzonym wywiadzie, 
w przypadku 131 osób bezrobotnych (w 2015 r. – 10, w 2016 r. – 71, w 2017 r. – 50) 
dokonali korekty ustalonego profilu pomocy w momencie profilowania – co stanowiło 
odpowiednio: 0,5%, 4,9%, 4,4% ogólnej liczby profili ustalonych w tych latach. 
W uzasadnieniu do wprowadzonej korekty wskazywano m.in., że pomimo dużej 
własnej aktywności i wysokiego poziomu samodzielności w poszukiwaniu pracy 
bezrobotny jest oddalony od rynku pracy i wymaga wsparcia ze strony Urzędu, 
bezrobotny wymaga intensywnego wsparcia, ponieważ nie posiada doświadczenia 
zawodowego, czy bezrobotny pomimo pewnego oddalenia od rynku pracy nie 
oczekuje wsparcia ze strony Urzędu, wykazuje dużą motywację, aby powrócić na 
rynek pracy, potrafi poruszać się po rynku pracy i deklaruje samodzielność w jej 
poszukiwaniu. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 254-265) 

Ze względu na zmianę sytuacji bezrobotnego w zakresie oddalenia od rynku pracy 
lub gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy, stosownie do § 9 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie profilowania, 77 osób złożyło wniosek o ponowne 

                                                      
25 Jedna osoba, 13 dni – dwie, 12 – trzy, 11 – dwie, 10 – trzy, 9 – cztery, 8 – siedem, 58 osób miało ustalony 
profil pomocy do sześciu dniu od daty rejestracji. 
26 Dz. U. poz. 631, dalej: „rozporządzenie w sprawie profilowania”. 
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ustalenie profilu pomocy (w 2015 r. – 26 osób, w 2016 r. – 24, w 2017 r. – 27). Na 
podstawie analizy 10 wniosków27 o ponowne ustalenie profilu pomocy, stwierdzono, 
że: 
- u wszystkich osób nastąpiła zmiana na wnioskowany profil, 
- sześć osób wnioskowało o zmianę III profilu na II, wskazując w uzasadnieniu 

zmianę sytuacji w zakresie m.in. gotowości do wejścia lub powrotu na rynek 
pracy – dostosowanie się do wymagań rynku pracy, dyspozycyjność, 
zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, 

- cztery osoby wnioskowały o zmianę profilu I na II, uzasadniając to m.in. 
niewielką ilością ofert pracy na lokalnym rynku pracy, niechęcią pracodawców 
do zatrudnienia z powodu braku doświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 252-253, 265-302) 

9. Zdaniem Dyrektora PUP, profilowanie nie wpłynęło na jakość świadczenia 
pomocy osobom bezrobotnym. Głównym problemem jest brak możliwości 
aktywizowania osób bezrobotnych, które są w III profilu pomocy. Istnienie III profilu 
pomocy wyklucza te osoby z aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy, które 
powinno być obligatoryjne dla każdej osoby bezrobotnej. Wyłączenie pośrednictwa 
pracy dyskryminuje osoby bezrobotne w III profilu pomocy do dostępu do ofert 
pracy, a tym samym do kontaktu z pracodawcami, co wpływa na jeszcze większe 
pogłębienie się zjawiska oddalenie osoby od rynku pracy. Ogranicza także 
możliwość aktywizacji zawodowej oraz ma bezpośredni wpływ na przyzwolenie dla 
osób bezrobotnych na niepodejmowanie działań zmierzających do podjęcia pracy 
i aktywności na rynku pracy. Stwarza pozorną ochronę i zarazem jest zagrożeniem 
wykluczenia zawodowego osoby z rynku pracy. Profile pomocy nie odzwierciedlają 
w 100% aktywności osoby w poszukiwaniu pracy. Przy kolejnej rejestracji, może 
zachodzić obawa, że osoby uchylające się od podjęcia zatrudnienia będą udzielały 
odpowiedzi w sposób celowy, aby zostać zakwalifikowanym do III profilu pomocy. 
Dyrektor PUP zauważa, że należałoby dla osób w III profilu pomocy wprowadzić 
poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także inne formy pomocy, gdy 
osoba bezrobotna będzie nimi zainteresowana (np. roboty publiczne – dla osób 
o niskich kwalifikacjach). Taka sytuacja miałaby znaczenie dla niedyskryminowania 
osób w dostępie do aktywizacji zawodowej, ale zarazem rodzaj profilu pomocy 
wskazywałby na istnienie okoliczności powodujących częściowe bądź całkowite 
oddalenie od rynku pracy oraz gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 477-487) 

10.  W latach objętych kontrolą, Urząd opracował 9 134 indywidualnych planów 
działania, o których mowa w art. 34a ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia: w 2014 r. 
– 3 147, 2015 r. – 1 926, 2016 r. – 2 298, oraz 1 763 w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 209) 

Na podstawie analizy 124 IPD opracowanych dla badanej grupy osób 
bezrobotnych28 stwierdzono, że: 
− w 116 przypadkach (93,6%) zawierały one wszystkie elementy wymienione 

w art. 34a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia, tj. działania możliwe do 
zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie, 
działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego w celu 
poszukiwania pracy, planowane terminy realizacji poszczególnych działań, 
formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym 

                                                      
27 Siedmiu bezrobotnych w badanej próbie złożyło wniosek o ponowne ustalenie profilu pomocy i trzy osoby 
dobrane losowo, które w okresie objętym kontrolą złożyły wskazany wniosek. 
28 Bezrobotni z ustalonym I lub III profilem pomocy, w okresie objętym kontrolą, mogli mieć opracowanych 
więcej, niż jeden IPD. Dla bezrobotnych z II profilem analizowano IPD, który był realizowany bezpośrednio przed 
objęciem wskazaną formą aktywizacji. 
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pracownikiem Urzędu, termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego 
planu działania; 

− w sześciu IPD nie wskazano działań możliwych do zastosowania przez PUP 
w ramach pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia; 

− jeden IPD nie zawierał terminu i warunków zakończenia jego realizacji, 
w jednym nie określono formy, planowanej liczby i terminów kontaktów 
z doradcą klienta lub innym pracownikiem PUP; 

− w sporządzonych IPD (oprócz dwóch) zawarto informacje na temat preferencji 
bezrobotnych odnośnie sposobu aktywizacji, rodzaju pracy, którą chcieliby 
podjąć a także ich kwalifikacji; 

− wszystkie IPD zostały przygotowane w dniu ustalenia profilu pomocy 
tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 34a ust. 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia; 

− wszystkie IPD były opracowane indywidualnie dla każdego bezrobotnego 
z uwzględnieniem zakresu umiejętności i posiadanych kwalifikacji, zawierały 
informacje na temat ustalenia profilu zawodowego oraz preferencji co do 
sposobów aktywizacji i rodzaju pracy, jaką bezrobotny chciałby podjąć; 

− ośmiu bezrobotnych było zainteresowanych innymi formami pomocy, niż 
przewidziane w IPD – sześciu osobom zmodyfikowano IPD na ich wniosek 
i wskazano dodatkowe formy pomocy, dwie osoby złożyły wniosek o ponowne 
ustalenie profilu. 

W okresie realizacji IPD, w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji 
działań przewidzianych dla bezrobotnego, PUP w terminie określonym w § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie profilowania, co najmniej raz na 60 dni kontaktował się 
z bezrobotnymi, którzy w karcie bezrobotnego własnoręcznym podpisem 
potwierdzali obecność w PUP. Podczas tych wizyt udzielano m.in. porad 
indywidualnych, analizowano sytuację osoby na rynku pracy, proponowano formy 
aktywizacji właściwe dla profilu bezrobotnego. Z organizatorami staży w ramach 
bonu stażowego pracownicy PUP kontaktowali się telefonicznie w sprawie realizacji 
programu stażu i sporządzali notatkę na temat realizacji programu stażu i postępów, 
bądź składali wizytę monitorująco – sprawdzającą. Nie wydano żadnych zaleceń 
w związku z nieprawidłową realizacją stażu.  

Pomoc bezrobotnym na podstawie IPD była realizowana przez okres zgodny z  § 7 
rozporządzenia w sprawie profilowania, tj.: dla osób z określonym I profilem – do 
180 dni, z II profilem – do 540 dni i z III profilem – 720.  

Dla ośmiu osób z ustalonym I profilem pomocy, dla których upłynął okres realizacji 
IPD, PUP ustalił po raz kolejny profil pomocy i przygotował nowy IPD, sześciu 
bezrobotnym zmieniono profil I na II, dwóm ponownie ustalono profil I, czterem 
osobom upłynął okres realizacji II profilu – dwóm osobom ustalono profil I, dwóm – 
ponownie II. Trzem osobom z określonym III profilem pomocy, po upływie okresu 
realizacji pomocy ponownie ustalono profil – jednej osobie – II profil, dwóm – III. 
Kolejny IPD, w związku ze zmianami sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, 
zawierał nowe formy ich aktywizacji. 

Sześciu osobom z badanej grupy 80 bezrobotnych zmieniła się sytuacja, która 
stanowiła istotną przyczynę do ustalenia nowego profilu – np. gotowość do podjęcia 
zatrudnienia, zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, pozostawanie bez 
pracy przez długi okres. Wszystkim osobom zmieniono profil pomocy. 

W przyjętej do badania próbie 40 osób bezrobotnych z określonym II profilem 
pomocy okres realizacji pomocy w ramach IPD wynosił od siedmiu do 504 dni i był 
przerwany w związku z utratą statusu bezrobotnego tj. w związku z podjęciem 
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odpowiedniego zatrudnienia lub w związku z rozpoczęciem działalności 
gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 210-221, 224-227, 229-231, tom II 1-209) 

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

W sześciu ze 124 analizowanych IPD opracowanych dla bezrobotnych, Urząd nie 
określił działań możliwych do zastosowania przez PUP w ramach pomocy 
określonej w ustawie, w jednym IPD nie określił terminu i warunków zakończenia 
jego realizacji, w jednym IPD nie określił formy, planowanej liczby i terminów 
kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem PUP, co było niezgodne 
z art. 34a ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy o promocji zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 220-221, 224-227, 229-231, tom II 1-209) 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że w IPD nie wskazano działań możliwych do zastosowania 
przez PUP z powodu braku zainteresowania osób bezrobotnych udziałem w takich 
propozycjach, pozostałe braki wynikały z przeoczenia i nieujęcia w wersji 
elektronicznej IPD.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 492-496) 

Zdaniem NIK, brak w IPD proponowanych przez PUP działań do zastosowania 
wobec bezrobotnych pozostaje w sprzeczności z podstawowym celem, któremu 
mają służyć indywidualne plany działania, tj. pomocy bezrobotnemu w znalezieniu 
zatrudnienia w sposób dopasowany do jego możliwości i potrzeb przy wsparciu ze 
strony urzędu pracy. 

Dyrektor PUP powierzył w 2014 r. i w 2015 r. funkcję doradcy klienta dwóm 
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pośrednika pracy – stażysty i doradcy 
zawodowego - stażysty, a w 2017 r. jednemu pracownikowi zatrudnionemu na 
stanowisku doradcy zawodowego – stażysty, pomimo że zgodnie z art. 91 ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia, osoby zatrudnione na tych stanowiskach nie mogły 
pełnić funkcji doradcy klienta. Powyższe działanie Dyrektora PUP było natomiast 
zgodne z interpretacją MPiPS przekazaną dyrektorom powiatowych urzędów pracy, 
zgodnie z którą „decyzja o powierzeniu funkcji doradcy klienta pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach specjalistów-stażystów należy do decyzji 
kierownictwa powiatowego urzędu pracy. Dyrektor podejmując taką decyzję musi 
rozstrzygnąć czy dany stażysta w trakcie zatrudnienia na tym stanowisku uzyskał 
już wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne aby wykonywać zadania 
przypisane do funkcji doradcy klienta”29. 

Urząd dokonywał30 rzetelnej analizy lokalnego rynku pracy, gromadził dane 
o zawodach nadwyżkowych i deficytowych oraz rozpoznawał potrzeby osób 
bezrobotnych. Opracowane przez PUP propozycje podziału środków Funduszu 
Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu lub ich zmiany, każdorazowo 
uzyskiwały pozytywne opinie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Parczewie. Działania 
podejmowane przez Urząd w celu aktywizacji osób bezrobotnych, były zgodne 
z profilami pomocy oraz IPD określonymi dla bezrobotnych. Wystąpiły przypadki 

                                                      
29 „Wyjaśnienia dotyczące znowelizowanej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (wersja z dnia 21 grudnia 2017 r.) str. 102. 
30 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 
obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie 
oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą stosuje się 
ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 



 

15 

nieokreślenia w IPD działań możliwych do zastosowania w ramach pomocy 
określonej w ustawie o promocji zatrudnienia oraz nieokreślenia terminu i warunków 
zakończenia tego planu (w jednym przypadku). Liczba pracowników pełniących 
w PUP funkcję doradcy klienta w poszczególnych latach objętych kontrolą była 
wyższa od minimalnej liczby doradców klienta ustalonej na podstawie przepisów 
rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu 
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Wystąpiły jednak przypadki, że funkcje 
doradcy klienta powierzono pracownikom zatrudnionym na stanowiskach stażystów. 

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

1. PUP stosował wobec bezrobotnych formy wsparcia, które były zgodne 
z ustalonym dla nich profilem pomocy. Dla 20 osób z ustalonym I profilem, 
poddanych szczegółowej analizie, było to: pośrednictwo pracy, poradnictwo 
zawodowe (w uzasadnionych przypadkach), monitorowanie aktualnej sytuacji 
bezrobotnego. Dla 40 osób z ustalonym II profilem PUP realizował następujące 
formy aktywizacji: dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 r. ż. 
(dla dwóch osób), bon stażowy (13 osób), bon na zasiedlenie dla bezrobotnych do 
30 r. ż. (14 osób), przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (10 osób). Wobec tych bezrobotnych stosowano również 
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staż, prace interwencyjne 
i roboty publiczne. Urząd aktywizował osoby z ustalonym III profilem pomocy (20 
osób poddanych analizie) poprzez propozycję udziału w realizacji Programu 
Aktywizacja i Integracja31 (jedna osoba) oraz poradnictwo zawodowe 
(w uzasadnionych przypadkach – 12 osób). W pozostałych przypadkach osób z III 
profilem pomocy PUP nie zastosował żadnych działań.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 232-236, 501, tom 2 str. 1-209) 

Dyrektor wyjaśnił, że w latach 2016 – 2017 PUP zabezpieczył w planie finansowym 
środki na realizację PAI oraz wysłał informacje do wszystkich ośrodków pomocy 
społecznej i jednostek samorządu terytorialnego o możliwości realizacji PAI. 
W 2016 r. cztery gminy z powiatu parczewskiego zgłosiły zapotrzebowanie na 
realizację PAI dla 11 osób bezrobotnych (w trakcie roku dwie gminy zrezygnowały 
z realizacji i zmniejszyły liczbę uczestników o sześć osób), w 2017 r. – dwie gminy 
dla sześciu osób. PUP podpisał porozumienia z ośrodkami pomocy społecznej 
na realizację PAI. Na podstawie powyższych porozumień ogłoszono nabory na 
realizatora zadania publicznego w zakresie zajęć integracji społecznej (w 2016 r. – 
dla pięciu osób, w 2017 r. – sześciu). Na powyższe nabory nie wpłynęły żadne 
oferty i zostały one unieważnione. We wskazanych latach nie realizowano PAI. 
Katalog form aktywizacji zawodowej skierowany ze strony Urzędu dla osób 
bezrobotnych z III profilem pomocy jest bardzo ograniczony i pozostawia im 
w większości tylko działania do samodzielnej realizacji. Istnienie III profilu wyklucza 
osoby, które go posiadają z aktywizacji zawodowej i dostępu do podstawowych 
usług rynku pracy tj. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, które powinny 
być dostępne dla każdej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP bez względu na 
profil pomocy. Brak możliwości zaproponowania osobom z III profilu pomocy 
pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego jest niezgodny z art. 36 ust 4 
ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie zasad dostępności i równości. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 477-487,450) 
                                                      
31 Dalej: „PAI”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.  PUP kierował osoby bezrobotne na poszczególne wybrane formy aktywizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi32. 
Analizowana dokumentacja zawierała odpowiednie wnioski, oświadczenia, umowy 
oraz inne dokumenty m.in. program stażu, wskazanie opiekuna stażu, opinie 
organizatora po zakończonym stażu, listy obecności bezrobotnych podczas 
odbywania stażu, rozliczenie wydatkowania środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, informacje PUP o wywiązaniu się z warunków zawartej umowy. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 212-217, 379-476) 

Podczas analizy dokumentacji 14 osób, którym przyznano bon na zasiedlenie 
stwierdzono przypadki, w których bezrobotni w wyniku otrzymania bonu podjęli 
zatrudnienie u pracodawców, dla których wykonywali pracę bezpośrednio przed 
rejestracją w Urzędzie: 
− jedna osoba zarejestrowała się w PUP jako bezrobotna w dniu 2 stycznia 

2017 r. Przed rejestracją, w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. W dniu 25 stycznia 2017 r. 
osoba ta złożyła wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie, przedkładając 
w Urzędzie umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony od 13 lutego 2017 r. 
zawartą z podmiotem, w którym była zatrudniona przed rejestracją w PUP; 

− jedna osoba zarejestrowała się w PUP jako bezrobotna w dniu 19 stycznia 
2017 r. Przed rejestracją, w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 r. 
świadczyła usługi na rzecz kancelarii prawnej na podstawie umowy zlecenia. 
W dniu 24 stycznia 2017 r. osoba ta złożyła wniosek o przyznanie bonu na 
zasiedlenie, który został przyznany w dniu 27 stycznia 2017 r. Bezrobotny, od 
dnia 1 lutego 2017 r. został zatrudniony na czas nieokreślony w tej samej 
kancelarii. 

W przypadku jednej osoby, która została zatrudniona w ramach dofinansowania 
wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż. 
stwierdzono, że została ona zarejestrowana w PUP po rozwiązaniu umowy o pracę 
z upływem czasu, na jaki była zawarta (tj. od 8 maja 2007 r. do 31 grudnia 2014 r.). 
Z dniem 7 stycznia 2015 r. osoba ta otrzymała status bezrobotnej z prawem 
do zasiłku, które utraciła z dniem 6 lipca 2015 r. Na podstawie złożonego wniosku 
o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 r. ż. 
z dnia 3 lipca 2017 r., osoba ta została zatrudniona na okres od 1 sierpnia 2015 r. 
do 31 stycznia 2017 r. u tego samego pracodawcy, u którego była zatrudniona przed 
rejestracją w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 215-217) 

3. Zasady kontroli zarządczej w PUP określone zostały Zarządzeniem Nr 15/10 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie z dnia 2 listopada 2010 r. 
w sprawie określenia sposobu organizacji kontroli zarządczej. Wskazano w nim 
m.in. cele i podstawowe funkcje kontroli zarządczej. Jako jeden z celów ogólnych 
jednostki wskazano aktywizację bezrobotnych i poszukujących pracy.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 303-325) 

4. PUP w regulacjach wewnętrznych wprowadził zabezpieczenie wykorzystania 
środków publicznych w przypadku przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie 
działalności gospodarczej oraz bonu na zasiedlenie. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 379-476) 

                                                      
32 W zakresie tym w PUP obowiązywały następujące Regulaminy: organizacji stażu dla bezrobotnych, 
przyznawania bonu na zasiedlenie oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
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W procedurach wewnętrznych określających zasady przyznawania bezrobotnemu 
środków na podjęcie działalności gospodarczej33 wskazano, zgodnie z § 10 ust 1 
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności 
gospodarczej34, że formą zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków 
otrzymanych na podjęcie tej działalności może być poręczenie, weksel 
z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, 
blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny 
o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 407-476) 
W Regulaminie przyznawania bonu na zasiedlenie, na wypadek niewywiązania się 
bezrobotnego z warunków umowy, wskazano zabezpieczenie otrzymanych środków 
w postaci poręczenia osoby trzeciej. Poręczycielem mogła być osoba pracująca na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony (na dłuższy termin, 
niż okres trwania umowy), otrzymująca wynagrodzenie w wysokości co najmniej 
najniższego wynagrodzenia brutto oraz nieznajdująca się w okresie wypowiedzenia, 
osoba prowadząca działalność gospodarczą, rolnik, osoba będąca na emeryturze 
(do 67 r. ż.), osoba, która nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy, osoba, która nie 
udzieliła poręczenia na trwające umowy, w których Urząd jest stroną. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 395-406) 

5. W zawartych umowach o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż., PUP zastrzegł prawo 
do dokonywania kontroli prawidłowości postanowień umowy przez pracodawcę, 
dofinansowanie po przedłożeniu (co miesiąc) dokumentów m.in. listy obecności 
pracownika, deklaracji rozliczeniowej ZUS, polecenie przelewu składek 
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, polecenie przelewu zaliczki na 
podatek dochodowy. W dwóch przypadkach pracownicy PUP przeprowadzili wizyty 
monitorująco – sprawdzające (jedna umowa w trakcie realizacji) – nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 217) 

W trakcie realizacji umowy z bezrobotnymi, którzy otrzymali jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej, pracownik PUP odbywał wizytę monitorującą 
w miejscu prowadzenia tej działalności. Analizowana dokumentacja dziewięciu osób 
bezrobotnych zawierała protokoły z wizyt monitorujących – bez uwag. Jedna umowa 
była nadal w trakcie realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 213-214) 

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

Wprowadzone przez Dyrektora Urzędu w „Regulaminie przyznawania bonu 
na zasiedlenie” zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez bezrobotnych 
z warunków umowy na przyznanie tego bonu w postaci poręczenia osoby trzeciej, 
nie miało podstaw w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Ustawa 
o promocji zatrudnienia nie przewiduje żadnej formy zabezpieczenia spłaty kwoty 
wsparcia udzielonej w formie bonu na zasiedlenie, nie zawiera również 
upoważnienia dla starostów/dyrektorów powiatowych urzędów pracy, 

                                                      
33 Wprowadzonych Zarządzeniami Dyrektora PUP w Parczewie Nr: 18/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., 6/2017  
z 2 stycznia 2017 r., 15/2016 z 1 czerwca 2016 r., 7/2016 z 2 marca 2016 r., 6/2015 z 2 marca 2015 r., 23/2014 
z 24 października 2014 r., 17/2014 z 4 lipca 2014 r., 3/2014 z 14 stycznia 2014 r. 
34 Dz. U. z 2017 r. poz. 1380, poprzednio rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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do ustanawiania innych niż ustawowe kryteriów umożliwiających przyznanie tej 
formy wsparcia. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 395-406) 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że bon zasiedleniowy jest nową formą aktywizacji 
zawodowej, która nie ma żadnych przepisów wykonawczych. Przepisy ustawy 
o promocji zatrudnienia mówią, że w przypadku niewywiązania się z warunków 
umowy, należy zwrócić kwotę w całości lub proporcjonalnie do udokumentowanego 
okresu zatrudnienia, co w przypadku tych osób byłoby niewykonalne. Forma ta 
adresowana jest do osób młodych do 30 r. ż., często nieposiadających stałego 
źródła dochodu i w razie niewywiązania się z warunków umowy, nie mamy 
możliwości odzyskać należnych nam środków. Urząd nie posiada żadnego 
zabezpieczenia, ustawa nie daje żadnego narzędzia, nie są naliczane odsetki od 
należnej kwoty, co naszym zdaniem, wydłuża czas zwrotu środków. Podczas 
rozmowy z bezrobotnym przed złożeniem wniosku nie stwierdziliśmy, aby forma 
zabezpieczenia była dla nich problemem podczas ubiegania się o bon na 
zasiedlenie. Wprowadzenie formy poręczenia w regulaminie przyznawania bonu na 
zasiedlenie podyktowane było troską o racjonalność wydatkowania publicznych 
środków otrzymywanych przez PUP oraz zabezpieczenie spłaty udzielonego 
wsparcia w formie poręczyciela z uwagi na wypadek niewywiązania się z warunków 
umowy przez bezrobotnego. Wypłacane środki są środkami publicznymi i zależy 
nam na jak najefektywniejszym ich wydawaniu jak również skutecznym 
odzyskiwaniu należnych środków. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 395-406, 497-499) 

Zdaniem NIK w przypadku, kiedy ustawodawca nie przewidział szczególnych form 
zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przyznanych bezrobotnym środków, 
Urząd może dochodzić swoich roszczeń na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym35. 

Urząd udzielał bezrobotnym wsparcia w wybranych formach aktywizacji zawodowej 
zgodnie z ustalonym dla nich profilem pomocy oraz z zawartymi umowami 
i uregulowaniami wewnętrznymi. W ograniczonym zakresie aktywizowano osoby 
z określonym III profilem pomocy, co wynikało z niewielkiego katalogu ustawowych 
działań możliwych do zastosowania dla tej grupy bezrobotnych, jak również braku 
zainteresowania gmin w realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. PUP we 
właściwy sposób zabezpieczył w umowach realizację danej formy wsparcia. 
Stwierdzono jednak, że wprowadzony w regulaminie dotyczącym udzielania bonu na 
zasiedlenie wymóg poręczenia przez osobę trzecią spłaty otrzymanej przez 
bezrobotnego kwoty wsparcia nie znajdował podstaw w obowiązujących przepisach 
prawa.  

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

1. Analiza dokumentacji oraz danych z systemu Syriusz36 wykazała, że w wyniku 
zastosowanych przez PUP działań aktywizacyjnych: 
− z 20 osób bezrobotnych objętych badaniem z ustalonym I profilem pomocy37, na 

dzień sporządzenia raportu: dziewięć (45%) było zatrudnionych, dziewięć – nie 
pracowało, dwie osoby otrzymywały zasiłek z opieki społecznej lub świadczenie 
pielęgnacyjne; 

                                                      
35 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm). 
36 Ustalono na podstawie Raport ZUS-U2 w dniach: 9 lub 10 kwietnia 2018 r. 
37 Siedem osób jest zarejestrowanych w PUP.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− z 14 bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy, które otrzymały bon na 
zasiedlenie: 13 (92,9%) było zatrudnionych, jedna osoba nie pracowała (od 
1 lutego 2018 r.); 

− z 13 osób z II profilem pomocy, które skorzystały z bonu stażowego: dziewięć 
(64,3%) było zatrudnionych, cztery osoby nie pracowały; 

− z 10 bezrobotnych z II profilem pomocy korzystających z dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej: pięć osób (50%) nadal prowadziło działalność, cztery 
osoby nie pracowały, jedna przeszła na rozliczenie w KRUS; 

− dwie osoby38, które zostały zatrudnione w ramach dofinansowania 
wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 r. ż., pozostawały nadal 
w zatrudnieniu;  

− z 20 osób z ustalonym III profilem pomocy: 13 osób (65%) nie było 
zatrudnionych, pięć (25%) otrzymywało zasiłek z opieki społecznej lub zasiłek 
przedemerytalny, jedna osoba posiadała ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
a jedna została skierowana na staż (po ponownym ustaleniu i zmianie profilu 
pomocy). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 232-236 ) 

2. W badanej grupie osób z ustalonym II profilem pomocy, z 10 osób, które 
otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej39: 
– pięć (50%) zawiesiło bądź zakończyło działalność w okresie od sześciu do 312 dni 
po upływie 12 miesięcy od jej podjęcia, 
– cztery (40%) nadal prowadzi działalność gospodarczą – od 82 do 528 dni po 
upływie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia, 
– jedna osoba – nie upłynął rok od rozpoczęcia działalności. 

Z dwóch osób, które w 2017 r. skorzystały z dofinansowania wynagrodzenia za 
bezrobotnego powyżej 50 r. ż.: okres dofinansowania obowiązuje do 30 czerwca lub 
1 września 2018 r. Osoba, która skorzystała z tej formy aktywizacji w 2015 r., po 
upływie terminu zawarcia umowy 31 stycznia 2017 r., ponownie zarejestrowała się 
w PUP. 

Z 14 osób, które otrzymały bon na zasiedlenie i były zatrudnione: dwie umowy nadal 
trwają (od 2 listopada 2017 r. i od 18 grudnia 2017 r.), dziewięć osób pracuje dłużej, 
niż rok od zakończenia aktywizacji a dwie osoby pozostają w zatrudnieniu do roku 
(ale powyżej trzech miesięcy) od zakończenia aktywizacji. Jedna osoba była 
zatrudniona przez osiem miesięcy po zakończeniu aktywizacji (na dzień 
sporządzenia raportu nie była zatrudniona). 

Z badanej grupy 13 osób, które były zatrudnione po aktywizacji przy pomocy bonu 
stażowego: zatrudnione powyżej jednego roku było osiem osób, trzy – do trzech 
miesięcy, dwie – powyżej trzech miesięcy do roku. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 213-214, 217, 232-233) 

3. Na podstawie analizy dokumentacji 80 osób bezrobotnych stwierdzono, że po 
ustaleniu profilu pomocy: 

− najkrócej w rejestrze bezrobotnych pozostawały osoby, które otrzymały 
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – od ośmiu do 
159 dni, 

− osoby, które otrzymały bon na zasiedlenie były zarejestrowane jako osoby 
bezrobotne od siedmiu do 465 dni40, 

                                                      
38 Jedna osoba dwukrotnie korzystała z tej formy aktywizacji (w 2015 r. i w 2017 r.). 
39 Sprawdzono w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień 27 lub 28 marca 2018 r. 
40 Pozostałe osoby: 14 dni, 22, 40, 60, 90. 
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− osoby, które skorzystały z bonu stażowego – od 174 do 385 dni, 
− osoby, które zostały zatrudnione w wyniku dofinansowania wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż. – pozostawały 
w rejestrze bezrobotnych od 143 do 504 dni. 

− osoby z I profilem pomocy pozostawały w rejestrze od 20 do 180 dni po 
ustaleniu profilu, 

− osoby z II profilem pomocy – od siedmiu do 504 dni, 
− osoby z III profilem pomocy – od 12 dni (złożono wniosek o ponowne ustalenie 

profilu) do 720 dni. 
(dowód: akta kontroli tom 1 str. 220-221,224-227, 229-231) 

4. W latach 2014-2017 Urząd objął aktywizacją zawodową odpowiednio: 500, 546, 
456 i 425 osób bezrobotnych. Łącznie we wskazanym okresie, ze staży skorzystało: 
1 143 osoby, 179 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, z prac interwencyjnych skorzystało 165 osób, z bonów stażowych – 
59 osób, bonów na zasiedlenie – 52 osoby, bonów szkoleniowych – 17, trzy osoby 
otrzymały dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 r. ż.  

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 242) 

Na podstawie danych wygenerowanych z systemu Syriusz41 ustalono, że w latach 
2014-2017 z jednej formy aktywizacji skorzystało łącznie 1 250 osób bezrobotnych, 
z dwóch form skorzystało 327 osób, z trzech form – 36 osób, z czterech form 
aktywizacji skorzystały cztery osoby, a jedna osoba – z pięciu form. Spośród pięciu 
osób bezrobotnych, które w okresie objętym kontrolą, najwięcej razy korzystały 
z różnych form aktywizacji (4 do 5 form), cztery osoby (80%) na dzień 10 kwietnia 
2018 r.42 były zatrudnione, a jedna osoba przebywała na zasiłku macierzyńskim. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 232-236, 244-246) 

Spośród 1 167 osób bezrobotnych, które zostały skierowane43 przez Urząd do 
odbycia stażu 947 osób (81,2%) zostało wykreślonych z rejestru bezrobotnych 
z powodu podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej, 47 osób (4%) 
korzystało z innych form aktywizacji oferowanych przez PUP, a 146 osób (12,5%) 
zmieniło status bezrobotnego lub zostało wykreślonych z rejestru z powodu 
uzyskania prawa do renty, podjęcia nauki, korzystania z pomocy społecznej.  

Z 46 osób, które otrzymały bon stażowy: 32 osoby (69,6%) podjęły zatrudnienie lub 
działalność gospodarczą, 11 (23,9%) korzystało z innych form aktywizacji 
oferowanych przez PUP, trzy osoby (6,5%) zmieniło status bezrobotnego lub zostało 
wykreślonych z rejestru z powodu uzyskania prawa do renty, podjęcia nauki, 
korzystania z pomocy społecznej.  

Z 26 osób, które otrzymały bon szkoleniowy: 13 (50%) wykreślono z rejestru 
bezrobotnych z powodu zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej, 
dziewięć osób (34,6%) korzystało z innych form aktywizacji oferowanych przez PUP, 
a cztery osoby (15,4%) zmieniły status bezrobotnego lub zostały wykreślone 
z rejestru z powodu uzyskania prawa do renty, podjęcia nauki, korzystania z pomocy 
społecznej.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 247) 

W okresie 2014 – 2017 bezrobotni najczęściej kierowani byli na staż do podmiotów 
publicznych: PUP w Parczewie (77 skierowań na staż), urzędów gmin na terenie 
powiatu (od 22 do 57 skierowań), urzędu skarbowego (14 skierowań), szpitala (27 

                                                      
41 Na podstawie metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
42 Dane uzyskane na podstawie raportu ZUS-U2 z systemu Syriusz. 
43 Dane z systemu SYRIUSZ za lata 2013-2018 (na dzień wygenerowania z systemu). 
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skierowań). Spośród podmiotów niepublicznych, do których najczęściej kierowano 
bezrobotnych na staż było siedem firm. W okresie tym skierowano do nich od 14 
do 43 bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 250) 

5. W poszczególnych latach objętych kontrolą największą efektywnością kosztową44 
podstawowych form aktywizacji zawodowej charakteryzowały się: 
− w 2014 r.: prace interwencyjne (2 996 zł), roboty publiczne (5 910 zł) oraz 

szkolenia (6 875 zł);  
− w 2015 r.: szkolenia (6 166 zł), roboty publiczne (7 112 zł) oraz staże (7 618 zł) 
− w 2016 r.: prace interwencyjne (4 474 zł), szkolenia (5 572 zł) i roboty publiczne 

(6 592 zł), 
− w 2017 r.: prace interwencyjne (4 041 zł), szkolenia (5 795 zł) oraz roboty 

publiczne (7 845 zł). 

Największą efektywność zatrudnieniową45 wykazywały: 
− w 2014 r.: prace interwencyjne (100%,) dotacje na działalność gospodarczą 

(97,1%), roboty publiczne (95,2%), 
− w 2015 r.: roboty publiczne (100%), staże (92,8%), prace interwencyjne (76,7%), 
− w 2016 r.: dotacje na działalność gospodarczą (96,8%), prace interwencyjne 

(89,4%), staże (84,4%), 
− w 2017 r.: prace interwencyjnych (100%,) dotacje na działalność gospodarczą 

(97,5%) oraz roboty publiczne (91,7%). 
(dowód: akta kontroli tom 1 str. 193-200) 

Analiza trwałości form aktywizacji46 stosowanych przez PUP w Parczewie wykazała, 
że najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych po skorzystaniu z: 

− dotacji na działalność gospodarczą – spośród 311 osób, które otrzymały takie 
wsparcie, do rejestru bezrobotnych nie powróciło, według stanu na dzień 
kontroli, 246 osób (79,1%), z czego: w przypadku 167 osób od dnia otrzymania 
środków minęły ponad dwa lata (w innych przypadkach okres ten był krótszy). 
Z pozostałych 65 osób (20,9%): 44 zarejestrowało się ponownie jako 
bezrobotne przed upływem dwóch lat od otrzymania dotacji, a 21 – po ponad 
dwóch latach; 

− bonu na zasiedlenie – 48 spośród 55 osób (87,3%) korzystających z tej formy 
wsparcia nie powróciło do rejestru bezrobotnych, z uwagi na podjęcie 

                                                      
44 Wg metodologii określanej przez Urzędy Pracy, obejmującej: stosunek kwoty wydatków FP poniesionych 
przez samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej do liczby osób, które 
w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako 
zatrudnione (przez co najmniej 30 dni w okresie 3 miesięcy, od dnia zakończenia udziału w określonej formie 
aktywizacji) w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków (kasowo) na daną formę aktywizacji w danym 
roku, przez liczbę osób bezrobotnych (art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia). 
45 Za 2014 r. obliczana była jako udział procentowy liczby osób bezrobotnych, które w trakcie lub po 
zakończeniu udziału w podstawowej formie aktywizacji zawodowej, uzyskały zatrudnienie w okresie do 3 
miesięcy (tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub w tym okresie nie zarejestrowały się), do liczby 
osób, które w tym roku zakończyły udział w podstawowych formach aktywizacji. Od 2015 r. wskaźnik ten 
ustalany jest jako udział procentowy liczby osób bezrobotnych, które w danym roku, w trakcie lub po 
zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione 
(tj. w okresie 3 miesięcy były zatrudnione przez co najmniej 30 dni), do liczby osób, które w roku zakończyły 
udział w podstawowych formach aktywizacji (art. 4 ust. 11pkt 2  lit. b ustawy o promocji zatrudnienia) 
46 Przeprowadzona na podstawie danych wygenerowanych przez kontrolowaną jednostkę z systemu Syriusz 
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). Opis 
wyników analizy nie obejmuje pewnych form, z których – w kontrolowanym okresie – skorzystała niewielka liczba 
osób (od kilku do kilkunastu), bądź które zostały wprowadzone do ustawy dopiero w latach 2014-2016 i krótki 
okres stosowania tych form nie pozwalał na przeprowadzenie pełnej analizy ich skuteczności. 
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zatrudnienia lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (w 35 
przypadkach nie minęły jeszcze dwa lata od dnia udzielenia im tej pomocy), 
natomiast siedem zarejestrowało się ponownie (sześć z nich – przed upływem 
dwóch lat od dnia otrzymania bonu). 

W przypadku osób, które skorzystały ze stażu, bonu stażowego lub bonu 
szkoleniowego, najwięcej osób wyrejestrowało się z powodu podjęcia zatrudnienia 
po aktywizacji w formie po odbyciu stażu. Z 1 167 osób, które skorzystały ze stażu, 
947 (tj. 81,1%) po zakończeniu zatrudnienia u organizatora stażu wyrejestrowało się 
z rejestru bezrobotnych z powodu podjęcia zatrudnienia. W tej grupie niemal połowa 
osób (447) nie powróciła już do rejestru, zaś pozostałe 500 osób zgłosiło się 
ponownie do PUP (419 – jeszcze przed upływem roku).  

Spośród 46 osób, które otrzymały bony stażowe, 32 (tj. 69,6%) wyrejestrowało się 
z powodu podjęcia zatrudnienia; 20 z nich nie powróciła już do rejestru 
bezrobotnych, 12 osób zarejestrowało się ponownie.  

W przypadku bonu szkoleniowego, z 26 osób które skorzystały z tej formy, pracę 
znalazło 13 osób, z których cztery zarejestrowały się ponownie w PUP jako 
bezrobotne jeszcze przed upływem dwóch lat od otrzymania bonu.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 241-250) 

6. W 2014 r. PUP realizował jedną nową formę aktywizacji zawodowej – bon 
szkoleniowy, efektywność zatrudnieniowa47 dla tej formy wyniosła 80%, 
a efektywność kosztowa 4 350 zł.  

Najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej spośród nowych form aktywizacji 
wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r. w 2015 r. 
osiągnął bon na zasiedlenie – 100%, bon szkoleniowy – 75% oraz bon stażowy – 
41,7%. 

Największą efektywnością kosztową48 spośród tych form aktywizacji wykazywały: 
bon szkoleniowy – 4 100 zł, bon na zasiedlenie – 15 000 zł oraz bon stażowy – 
34 400 zł. W 2015 r. żadna z osób, która rozpoczęła aktywizację zawodową 
z wykorzystaniem bonu zatrudnieniowego nie ukończyła jeszcze tej formy 
aktywizacji.  

W 2016 r. najwyższą efektywność zatrudnieniową uzyskał bon zatrudnieniowy – 
100%, bon na zasiedlenie – 87,5%, bon stażowy – 75%, najniższą 33,3% – bon 
szkoleniowy. Najbardziej efektywne kosztowo49 spośród tych form aktywizacji były: 
bon na zasiedlenie – 5 000 zł, bon stażowy – 6 4667 zł oraz bon zatrudnieniowy – 
9 300 zł. W 2016 r. PUP wydał 7 000 zł na dofinansowanie do wynagrodzenia jednej 
osoby bezrobotnej powyżej 50 r. ż. – osoba ta nie ukończyła jeszcze tej formy 
aktywizacji. 

W 2017 r. bon zatrudnieniowy i bon stażowy osiągnęły 100% efektywności 
zatrudnieniowej, bon na zasiedlenie – 86,7%. Jedna osoba zatrudniona w wyniku 
dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 r. ż. nie znalazła 
zatrudnienia.  

                                                      
47 Wyliczonej wg metodologii stosowanej przez PUP do wyliczania efektywności zatrudnieniowej podstawowych 
form aktywizacji zawodowej. 
48 Według metodologii stosowanej przez PUP dla wyliczenia wskaźników efektywności kosztowej podstawowych 
form aktywizacji zawodowej. 
49 Według metodologii stosowanej przez PUP dla wyliczenia wskaźników efektywności kosztowej podstawowych 
form aktywizacji zawodowej. 
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Największą efektywnością kosztową50 spośród nowych form aktywizacji 
wykazywały: bon zatrudnieniowy – 1 700 zł, bon stażowy – 9 375 zł oraz bon na 
zasiedlenie – 9 615 zł. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 201-204) 

7. Dyrektor PUP wskazał, że efektywność zatrudnieniową liczono dla każdej z form 
aktywizacji zawodowej, które były realizowane w każdym roku (z wyłączeniem 
KFS51 i badania lekarskiego stwierdzającego przydatność zawodową do 
wykonywania pracy) – sprawozdanie MRPiPS – 02 załącznik nr 1 „efektywność 
programów na rzecz promocji zatrudnienia”. Wyliczane są także dane dotyczące 
zatrudnienia po realizowanych w danym roku formach aktywizacji w załączniku nr 6 
do sprawozdania MRPiPS – 01 „Formy wsparcia klientów urzędów pracy”, załącznik 
nr 4 do sprawozdania MRPiPS – 01 „Poradnictwo zawodowe, szkolenie 
bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, 
kształcenie ustawiczne pracowników” za każdy rok dotyczący szkoleń, studiów 
podyplomowych i staży. Wykonywane są także roczne sprawozdania z realizacji 
programów regionalnych – efektywność zatrudnieniowa ogólna programu. 
Efektywność zatrudnieniowa monitorowana jest także w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków EFS. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 488-491) 

8. Według Dyrektora, Urząd monitorował efektywność zatrudnieniową szkoleń, 
studiów podyplomowych, egzaminów, licencji finansowanych przez PUP. Informacje 
o efektach aktywizacji zawodowej były badane poprzez dostarczane umowy o pracę 
przez pracodawców lub osoby bezrobotne, a także deklaracje ZUS RCA lub RSA. 
Monitorowanie efektywności zatrudnieniowej badane jest na podstawie zawartych 
umów z pracodawcami na formy aktywizacji zawodowej oraz po zakończeniu 
aktywizacji zawodowej w okresie wynegocjowanym przez PUP (najczęściej jest to 
okres 3 miesięcy). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 488-491) 

9. Odnośnie do rozpoznania przyczyn korzystania w niewielkim stopniu z nowych 
form aktywizacji, wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia 
z 2014 r., Dyrektor PUP podał, że w latach objętych kontrolą Urząd zabezpieczył 
w swoich planach finansowych środki przewidziane na realizację nowych form 
aktywizacji zawodowej wprowadzonych w 2014 r. Zdaniem Dyrektora korzystanie 
w niewielkim zakresie lub wcale z nowych form aktywizacji zawodowej wynikało 
z braku zainteresowania ze strony pracodawców lub osób bezrobotnych. Na 
niektóre formy nie wpłynął żaden wniosek ze strony pracodawców (refundacja 
składek na ubezpieczenie społeczne za osoby do 30 r. ż. podejmujące prace po raz 
pierwszy, grant na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, pożyczki z FP na 
utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego), jak i ze strony osób bezrobotnych. 
Pracodawcy i osoby bezrobotne mający do wyboru kilka form aktywizacji zawodowej 
wybierali te, które dla nich są najbardziej korzystne finansowo. Pracodawcy nie 
zawsze są zainteresowani zatrudnieniem na dłuższe okresy. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 168-172, 488-491) 

10. Dyrektor wskazał, że Urząd wykorzystywał informacje dotyczące efektywności 
zatrudnieniowej do opracowywania wniosków o środki z rezerwy FP na programy 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, o dodatkowe środki na wynagrodzenia 
dla zatrudnionych pracowników pozyskiwanych z MRPiPS, do wniosków o nagrody 
specjalne, do planowania form aktywizacji zawodowej na każdy rok budżetowy z FP 
                                                      
50 Według metodologii stosowanej przez PUP dla wyliczenia wskaźników efektywności kosztowej podstawowych 
form aktywizacji zawodowej. 
51 Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
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i projektów współfinansowanych ze środków EFS. Przy opracowywaniu rocznego 
planu szkoleń grupowych wykorzystywany jest dokument dotyczący skuteczności 
i efektywności organizowanych szkoleń. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 488-491) 

11. W każdym roku objętym kontrola PUP otrzymał po 2% środków Funduszu Pracy 
na finansowanie kosztów nagród dla pracowników, o których mowa w art. 108 ust. 1i 
ustawy o promocji zatrudnienia. Kwoty te wyniosły: 
− 54,5 tys. zł w 2014 r. z uwagi na osiągnięcie w roku poprzednim wskaźników: 

liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pracownika 
zatrudnionego na stanowisku doradcy klienta – 190 osób (wskaźnik krajowy – 
332), wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji 
zawodowej – 85,9% (wskaźnik krajowy 66,2%) oraz efektywności kosztowej 
podstawowych form aktywizacji zawodowej – 11 458 zł (wskaźnik krajowy 
13 005,8 zł), 

− 69,7 tys. zł w 2015 r. z uwagi na osiągnięcie liczby osób bezrobotnych 
przypadających na jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku doradcy 
klienta – 192 osoby (wskaźnik krajowy – 233), osiągnięcia wskaźników 
efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej – 
92,7% (wskaźnik krajowy 76,2%) oraz efektywności kosztowej podstawowych 
form aktywizacji zawodowej – 9 959 zł (wskaźnik krajowy 11 175 zł),  

− 71,0 tys. zł w 2016 r. z uwagi na osiągnięcie liczby osób bezrobotnych 
przypadających na jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku doradcy 
klienta – 149,5 osób (wskaźnik krajowy – 185,82), wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej – 81,9% (75,9%); 

− 94,4 tys. zł w 2017 r. z uwagi na osiągnięcie liczby osób bezrobotnych 
przypadających na jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku doradcy 
klienta – 121,25 osób (wskaźnik krajowy – 153,45), osiągnięcia wskaźnika 
efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej – 
81,1% (78,7%) oraz efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji 
zawodowej – 10 032,7 zł (11 291,1 zł). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 326-338) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Poddane analizie działania aktywizacyjnych PUP wobec 80 bezrobotnych 
skutkowały52 podjęciem zatrudnienia przez 47,5% tych osób (najwięcej w wyniku 
otrzymania bonu na zasiedlenie), jednak zaledwie w przypadku 21 osób (26,2%), 
zatrudnienie trwało dłużej niż rok. W skali Urzędu, najwięcej bezrobotnych nie 
powróciło do rejestru po przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, która to forma aktywizacji była wykazywana przez PUP 
jako jedna z najbardziej efektywnych w latach objętych kontrolą oraz po przyznaniu 
bonu na zasiedlenie, którego stosowanie przez PUP w okresie objętym kontrolą było 
niewielkie. 

                                                      
52 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 
obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie 
oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy 
zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

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 Kontroli53, wnosi o: 

1. Zamieszczanie w indywidualnych planach działania wszystkich wymaganych 
informacji, o których mowa w art. 34a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. 

2. Dostosowanie opracowanego przez Urząd „Regulaminu przyznawania bonu 
na zasiedlenie” do obowiązujących przepisów prawa, poprzez rezygnację 
z wymogu poręczenia przez osobę trzecią spłaty otrzymanej przez bezrobotnego 
kwoty 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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 

Lublin, dnia         6        czerwca 2018 r. 

  
  

Kontroler: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Edyta Kolano  
główny specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 

  
 

                                                      
53 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 (dalej: „ustawa o NIK”). 
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