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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 Paweł Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/26/2018 z dnia 14.02.2018 r. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec (dalej: 
Urząd lub PUP). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Piętowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy od dnia 1.06.2004 r.  
(dowód: akta kontroli Tom I str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Urząd, stosownie do posiadanych możliwości, z uwzględnieniem lokalnego rynku 
pracy podejmował działania zmierzające do aktywizacji osób bezrobotnych, 
jednakże pomimo podejmowanych działań w powiecie szydłowieckim nadal 
utrzymywało się wysokie bezrobocie, znacznie przekraczające wartości zarówno dla 
kraju jak i województwa mazowieckiego. Pomimo tego, że liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się z 5 219 osób w 2014 r. do 3 766 (stan na dzień 31.12.2017 r.), to 
wskaźnik bezrobocia wyniósł 34,7% w 2014 r., 31,5% w 2015 r., 28,8% w 2016 r. 
oraz 25,8% w 2017 r., przy stopie bezrobocia w kraju poniżej 10% (w 2014 r. 11,3%) 
oraz w województwie mazowieckim (od 9,8% w 2014 r. do 5,6% w 2017 r.). 
Stosownie do obowiązujących przepisów Urząd dokonał profilowania osób 
bezrobotnych oraz opracował dla nich Indywidualne Plany Działania2, które w miarę 
posiadanych możliwości dostosowywano do potrzeb osób, których dotyczyły. 
W ograniczonym zakresie podejmowano działania aktywizujące dla osób 
z ustalonym III profilem pomocy (głównie w formie poradnictwa zawodowego), co 
wynikało m.in. z braku chętnych do aktywizowania tej grupy (m.in. w postaci 
programów specjalnych, Programu Aktywizacja i Integracja), jak i zawężonych przez 
ustawodawcę możliwych do zastosowania wobec nich form pomocy. 

Przeprowadzane przez PUP analizy efektywności kosztowej i zatrudnieniowej 
uwzględniano w trakcie opracowania planów finansowych na kolejne lata, 
przeznaczając m.in. najmniejsze środki na formy, które charakteryzowały się 
najmniejszą efektywnością zatrudnieniową (szkolenia). Analiza trwałości 
zatrudnienia bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szydłowcu 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 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli 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 Dalej: „IPD”. 
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zasiedlenie. Zgodnie z wyliczeniami PUP, dofinansowanie działalności gospodarczej 
należało, w latach objętych kontrolą, do najbardziej efektywnych form.  

Analiza skuteczności działań aktywizacyjnych PUP wobec 80 bezrobotnych 
wykazała, że zatrudnienie znalazło 70% tych osób (najwięcej w wyniku otrzymania 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej), jednak zaledwie 
w przypadku 17 (21,2%), zatrudnienie trwało dłużej niż rok. 

W niewielkim zakresie stosowano nowe formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 14 marca 2014 r.3 
PUP w ogóle nie stosował takich form jak: grant na telepracę, świadczenie 
aktywizacyjne, refundacja składek za bezrobotnych do 30-go roku życia. Wynikało to 
głównie z braku zainteresowania zarówno pracodawców jak i bezrobotnych tymi 
formami, jako mniej atrakcyjnymi od pozostałych instrumentów rynku pracy, jak 
również z ograniczonych możliwości kadrowych Urzędu.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
− niepodejmowaniu działań polegających na kontaktowaniu się z osobami, którym 

przyznano wsparcie w postaci bonu stażowego, w celu monitorowania realizacji 
zadań, wynikających z opracowanych dla tych osób Indywidualnych Planów 
Działania, do czego Urząd był zobowiązany na mocy § 8 ust. 1-3 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. 
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego4, 

− wprowadzeniu w procedurach, dotyczących przyznawania bonu na zasiedlenie 
oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rozwiązań 
niewynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przez co 
ograniczono krąg osób mogących ubiegać się o tę formę aktywizacji.   

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Stosownie do postanowień zawartych w art. 9 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy5 
dokonywano analiz sytuacji na rynku pracy w powiecie szydłowieckim oraz 
prowadzono monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych. W wyniku 
prowadzonych działań, corocznie sporządzano raporty obejmujące swoim zakresem 
m.in. analizy grup bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
(absolwentów, bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy, kobiet); 
bezrobocia według zawodów; ofert pracy, rankingi zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych, analizy rynku edukacyjnego. W okresie objętym kontrolą 
sporządzono również trzy analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy w latach: 2010-
2014 (opracowanie z sierpnia 2015 r.), 2012-2015 (opracowanie z czerwca 
2016 r.)  2013-2016 (opracowanie z lutego 2017 r.).  

                                                      
3 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 598 ze zm.), zwana dalej: „nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia”. 
4 Dz.U. poz. 631., dalej: „rozporządzenie MPiPS w sprawie profilowania”. 
5 Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm. Dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”.  
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Dyrektor Urzędu podał m.in., że analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy są efektem 
pracy pracowników PUP. Zostały sporządzone na podstawie danych pochodzących 
z Głównego Urzędu Statystycznego, własnej bazy danych programu operacyjnego 
SYRIUSZ6, sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego7, sprawozdań MPiPS-01 
i MPiPS-02, opracowań „Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce”, 
zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz 
opracowania „Lokalny program promocji zatrudnienia dla powiatu szydłowieckiego”. 
Analizy uwzględniały również wyniki własnych badań Urzędu (w szczególności 
ankiet, protokołów ze spotkań) przeprowadzanych wśród miejscowych 
pracodawców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, 
a także pracodawców lokalnego rynku pracy. PUP nie miał jednak możliwości 
uwzględniania w procesie pozyskania informacji wszystkich pracodawców lokalnego 
rynku pracy z uwagi na  dynamikę rozwoju i zachodzących zmian na rynku pracy 
(powstawanie nowych podmiotów gospodarczych i zamykanie działalności bądź jej 
zawieszaniu) oraz ograniczeń kadrowych Urzędu. PUP posiada w systemie 
SYRIUSZ bazę pracodawców, z którymi nawiązał bezpośredni kontakt. Formy 
współpracy z roku na rok dostosowywane są do możliwości i oczekiwań 
pracodawców, przedsiębiorców. Przez dłuższy okres spotkania z przedstawicielami 
podmiotów gospodarczych organizowane były w poszczególnych gminach powiatu. 
Udział podmiotów z roku na rok był coraz niższy, dlatego zaczęto organizować 
spotkania z pracodawcami w PUP. Urząd prowadził również badania ankietowe, 
dotyczące w szczególności określenia potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych, 
planów zatrudnieniowych podmiotów gospodarczych, zamierzeń w zakresie 
korzystania z oferty Urzędu. W tym zakresie Urząd odnotował coraz niższe 
zaangażowanie przedstawicieli podmiotów gospodarczych, samorządów 
terytorialnych i osób bezrobotnych.  

Źródłem informacji na temat osób aktywnych i biernych zawodowych były dane 
pozyskiwane z baz danych własnych Urzędu (system SYRIUSZ) oraz z zewnątrz 
(m.in. dane statystyczne GUS, opracowania Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 
Pracy). Do grupy aktywnych zawodowo zakwalifikowano osoby z I i II profilem: 
3 563 osoby w 2014 r., 3 438 w 2015 r., 3 395 w 2016 r. i 2 724 w 2017 r., a do 
biernych zawodowo (III profil) odpowiednio: 1 512, 1 037, 715 i 920 osób.  

Ze sporządzonych analiz runku pracy wynika, że w powiecie szydłowieckim liczba 
osób bezrobotnych zmniejszyła się z 5 219 osób (stan na dzień 31.12.2014 r.) do 
3 766 osób (31.12.2017 r.). Stopa bezrobocia była jednak znacznie wyższa niż 
średnia dla województwa i kraju i wyniosła8: w 2014 r. - 34,7%, przy bezrobociu 
w kraju na poziomie 11,5% oraz 9,8% w województwie mazowieckim, 
w 2015 r. - 31,5% (przy 9,8% w kraju i 8,4% w województwie mazowieckim), 
w 2016 r. - 28,8% (przy 8,3% w kraju i 7,2% w województwie mazowieckim), 
w 2017 r. - 25,8% (przy 8,3% w kraju i 5,6% w województwie mazowieckim). Według 
tych analiz, na tak duże bezrobocie wpływa trudny rynek pracy powiatu 
szydłowieckiego charakteryzujący się słabą kondycją gospodarczą, likwidacją wielu 
funkcjonujących przed 1989 r. przedsiębiorstw, znikomą liczbą inwestycji 
w powiecie, utrzymującą się słabą mobilnością wśród bezrobotnych, likwidacją 
małych gospodarstw rolnych, brakiem dużych strategicznych firm, znaczną 
przewagą sektora rolniczego wśród osób pracujących. W analizie rynku pracy za 

                                                      
6 Narzędzie informatyczne dla powiatowych urzędów pracy wspomagające realizację zadań związanych z promocją 

zatrudnienia i łagodzeniem skutków bezrobocia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia. 
7 Dalej: „GUS”. 
8 Spośród 40 340 mieszkańców powiatu szydłowieckiego w latach 2014-2015 zarejestrowanych było odpowiednio: 5 219 

i 4 617 osób bezrobotnych, w latach 2016 - 2017 odpowiednio 4 248 i 3 766 osób (spośród 40 163 i 40 075 mieszkańców 
powiatu szydłowieckiego).  
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lata 2013-2016 wskazano również m.in. na niski poziom wykształcenia 
bezrobotnych (tj. 36,6% posiadało wykształcenie zawodowe i gimnazjalne, a 23,7% 
podstawowe i niepełne podstawowe), wysoki odsetek osób bezrobotnych bez 
żadnego doświadczenia zawodowego (15,3%), z krótkim (do jednego roku) stażem 
pracy (15,3%) oraz do pięciu lat (26%), wysokie bezrobocie na wsi (76,2% osób 
zarejestrowanych w 2016 r. stanowili mieszkańcy wsi). Urząd dokonywał również 
analizy SWOT9, które stanowiły część ww. analiz rynku pracy, obejmujących swoim 
zakresem m.in. przedstawione powyżej czynniki determinujące wysokie bezrobocie. 
Wskazywano również na mocne strony powiatu tj. korzystne szlaki komunikacyjne, 
czyste środowisko, korzystną strukturę demograficzną. W sprawozdaniu 
z działalności Urzędu za 2017 r. wskazano, że w strukturze wiekowej osób 
bezrobotnych dominują ludzie w wieku 25-44 lata. Stanowią oni 52,3% ogółu 
zarejestrowanych. 

W 2014 r. największą grupę wśród bezrobotnych stanowili: sprzedawcy (411), 
robotnicy: placowi (260), budowlani (223), gospodarczy (189); technicy prac 
biurowych (141), sprzątaczki biurowe (129), murarze (120), pomoc domowa (117), 
a do zawodów nadwyżkowych zakwalifikowano 80 zawodów, w tym m.in. takie jak: 
robotnik placowy, murarz, stolarz, sprzątaczka biurowa, technik budownictwa 
i technik elektronik, pozostali pracownicy obsługi biurowej, ślusarz, hydraulik, 
sortowacz.  

W 2015 r. najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych było w grupie: sprzedawców 
sklepowych (364), robotników wykonujących prace proste w budownictwie (216), 
zamiataczy i pokrewnych (225), gospodarzy budynków (157), pracowników obsługi 
biurowej (136), sprzątaczek (114). Do zawodów nadwyżkowych (11) 
zakwalifikowano m.in.: dietetyków i żywieniowców, operatorów maszyn i urządzeń 
do produkcji i przetwórstwa, kaletników i rymarzy, obuwników, średni personel ds. 
statystyki, pracowników do spraw transportu, przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek.  

W grupie zawodów nadwyżkowych w 2016 r. wymieniono 11 zawodów m.in. 
monterów i serwisantów urządzeń elektronicznych, instalacji i urządzeń 
teleinformatycznych, operatorów maszyn rolniczych i leśnych, techników elektryków, 
przy czym dane te, wynikające z zastosowanej metodologii, nie pokrywały się 
z grupami zawodów, w których występowała największa liczba bezrobotnych, 
tj.: sprzedawców sklepowych (350), pracowników obsługi biurowej (116), 
magazynierów i pokrewnych (44), gospodarzy budynków (144), robotników 
wykonujących proste prace w budownictwie ogólnym (181), zamiataczy 
i pokrewnych (207).  

W grupach zawodów stanowiących znaczny odsetek bezrobotnych zanotowano 
jednocześnie największą liczbę zarówno nowych rejestracji jak i wyrejestrowań 
z ewidencji bezrobotnych, co wskazuje na dużą fluktuację w zatrudnieniu tych osób, 
np. w 2016 r. zarejestrowało się i wyrejestrowało 353 sprzedawców, zarejestrowało 
się 165 pracowników obsługi biurowej, a wyrejestrowało 187. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 6-153,502-510) 

W kwestii dotyczącej działań związanych z opracowywaniem rankingu zawodów 
nadwyżkowych i deficytowych Dyrektor Urzędu podał, że przyporządkowywanie 
zawodów do odpowiednich grup tj. zawodów deficytowych lub zawodów 
nadwyżkowych, nie jest dokonywane bezpośrednio przez Urząd. Do sporządzenia 
ww. monitoringu wykorzystywane są dane przesłane w formie tabelarycznej, 

                                                      
9  Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z bezrobociem w powiecie szydłowieckim. 
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dotyczące zarówno liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP legitymujących się 
konkretnym zawodem, jak i przyporządkowywania zawodów do odpowiednich grup. 
Otrzymując powyższe dane PUP nie ma wpływu na ich formę i przedstawione 
wartości. 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 116-117) 

Na podstawie informacji uzyskanych z systemu SYRIUSZ10 stwierdzono, że 
najczęściej bezrobotnych kierowano na staż w następujących zawodach: technik 
prac biurowych (261 razy), sprzedawca (137), robotnik gospodarczy (117), 
magazynier (115), technik administracji (112), przy czym były to zawody, wśród 
których występowała największa liczba zarejestrowanych bezrobotnych, np. 
zarejestrowanych bezrobotnych wśród techników prac biurowych było: w 2014 r. 
141, w 2015 r. 123, w 2016 r. 105, w 2017 r. 92. Najliczniejszą grupę wśród 
bezrobotnych stanowili sprzedawcy: 411 w 2014 r., 330 w 2015 r., 344 w 2016 r., 
344 w 2017 r. Bezrobotnych robotników gospodarczych było: 189 w 2014 r., 148 
w 2015 r., 143 w 2016 r. oraz 117 w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli Tom I  str. 206; Tom II str. 91) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że kierowanie do odbycia stażu determinuje duża rotacja 
pracowników, ilość złożonych wniosków i wskazanie do jego odbycia przez 
potencjalnego organizatora bezrobotnych, wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację tej formy w danym okresie, możliwość spełnienia 
kryteriów dostępu zapisanych w programach regionalnych i w projektach 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: „EFS”), 
ilość bezrobotnych zainteresowanych możliwością udziału w danym programie 
rynku pracy, a także liczba i struktura bezrobotnych. Fakt, że 69% ogółu 
zarejestrowanych to osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych, 20,7% 
nie posiada żadnego doświadczenia zawodowego, 63,4% to osoby długotrwale 
bezrobotne, a także ze względu na obowiązek spełnienia kryteriów dostępu 
do poszczególnych programów, Urząd w mniejszym stopniu uzależnia skierowanie 
do odbywania stażu w oparciu o raporty zawodów nadwyżkowych i deficytowych. 

 (dowód: akta kontroli Tom II  str.110) 

Najczęstszymi organizatorami staży były instytucje publiczne11 (1 005 spośród 1 119 
staży, tj. 89,8%). Wśród pracodawców niepublicznych, do których najczęściej 
kierowano stażystów (od 16 do 31) było pięć podmiotów. Dyrektor Urzędu wyjaśnił, 
że uzasadnieniem częstego kierowania stażystów do wskazanych podmiotów 
niepublicznych była specyfika prowadzonej przez nich działalności oraz 
oferowanych w ramach stażu stanowisk pracy. Wskazał ponadto, że każdy wniosek 
oceniany jest przez pracownika Urzędu realizującego daną formę pomocy. 
Wnioskodawca we wniosku wypełnia tabelę przedstawiającą współpracę z PUP 
w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku. Pracownik sprawdza zapisane 
informacje z danymi zapisanymi w systemie SYRIUSZ, systemie ZUS, 
z dokumentami znajdującymi się w teczce bezrobotnego. Również wskazane przez 
pracodawcę osoby są weryfikowane pod kątem celowości i zasadności skierowania 
na staż. Staże jak i inne formy w większości skierowane są do osób znajdujących 
się szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przyjęcie zasady, że forma ta organizowana 
będzie wyłącznie u organizatorów zatrudniających uczestników po ustaniu 
odbywania stażu skutkowałoby przeniesieniem działań jedynie na osoby rokujące 
osiągnięcie wysokiego progu efektywności zatrudnieniowej tzn. na osoby, które 
potrzebują niewielkiej pomocy ze strony Urzędu, by móc podjąć zatrudnienie. 
Miernikiem powodzenia tego programu rynku pracy, zarówno z punktu widzenia 
                                                      
10 Według metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby kontroli. 
11 Do tych podmiotów skierowano od 17 do 155 stażystów.  
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Urzędu i konkretnych osób bezrobotnych, nie powinno być wyłącznie następujące 
bezpośrednio po zakończonej aktywizacji zatrudnienie. Ponadto, z uwagi m.in. na 
fakt nieposiadania żadnych kwalifikacji lub posiadania zdezaktualizowanych 
kwalifikacji, niewielkiego doświadczenia zawodowego dużej grupy bezrobotnych 
(negatywna struktura bezrobocia w powiecie szydłowieckim) pracodawcy 
zainteresowani są przede wszystkim organizacją staży. Niejednokrotnie osoby, które 
ukończyły staż, jak i pracodawcy nie są zainteresowani dalszą współpracą z uwagi 
na niespełnienie oczekiwań obu stron. Fluktuacja na wymienionych stanowiskach 
wymienionych w pytaniu jest duża. Niekorzystna sytuacja lokalnego rynku pracy 
powoduje, że działania Urzędu są bardziej socjalne niż aktywizujące.  

 (dowód: akta kontroli Tom II str. 92,110) 

1.2. Urząd wykorzystywał analizy wskaźników efektywności zatrudnieniowej 
i kosztowej do planowania zarówno ilości, jak i wartości środków finansowych na 
poszczególne formy aktywizacji zawodowej. Opracowane przez PUP propozycje 
podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
były opiniowane przez powiatową radę rynku pracy.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str.155-205,502-510; Tom II str. 1-41) 

1.3. Wydatki ogółem Urzędu na zadania związane z finansowaniem aktywizacji 
zawodowej zwiększały się w kolejnych latach i wyniosły: w 2014 r. - 8 742,1 tys. zł; 
w 2015 r. - 12 681,1 tys. zł; w 2016 r. - 10 651,6 tys. zł; w 2017 r. - 12 682,1 tys. zł. 
Stanowiły one odpowiednio 97,3%; 93,8%; 97,5%; 98,0% środków zaplanowanych 
na te zadania. 

W 2014 r. najwyższe wydatki dotyczyły finansowania staży: 3 518,0 zł (94,8% 
zaplanowanych na to zadanie środków). Objęto nimi 496 osób. Na pozostałe 
podstawowe formy aktywizacji wydatkowano: 

– na prace interwencyjne (dla 156 osób) - 659,4 tys. zł (97,1%),  
– na roboty publiczne (dla 118 osób) - 709,4 tys. zł (99,8%), 
– na dotacje na działalność gospodarczą (dla 108 osób) - 2 160,0 tys. zł (100%), 
– na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy (dla 52 osób) - 1 040 zł tys. 

(100%). 

W 2015 r. najwyższe wydatki, podobnie jak w 2014 r., dotyczyły finansowania staży: 
3 797,0 zł (87,4 % zaplanowanych na to zadanie środków). Objęto nimi 605 osób. 
Na pozostałe, podstawowe formy aktywizacji wydatkowano: 

– na prace interwencyjne (dla 206 osób) -  989,5 tys. zł (89,5%),  
– na roboty publiczne (dla 270 osób) - 2 268,9 tys. zł (99,2%), 
– na dotacje na działalność gospodarczą (dla 118 osób) - 2 360,0 zł (96,7%), 
– na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy (dla 98 osób) - 2 156,0 zł 

(100%). 

W 2016 r., podobnie jak w 2015 r., najwyższe wydatki dotyczyły finansowania staży: 
2 889,4 zł (94,9 % zaplanowanych na to zadanie środków). Objęto nimi 499 osoby. 
Na pozostałe, podstawowe formy aktywizacji wydatkowano: 

– na prace interwencyjne (dla 360 osób) - 1 479,0 tys. zł (98,6%),  
– na roboty publiczne (dla 290 osób) - 2 535,6 tys. zł (99,3%), 
– na dotacje na działalność gospodarczą (dla 76 osób) - 1 499,6 zł (100%), 
– na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy (dla 57 osób) - 1 254,0 zł 

(100%). 

W 2017 r. najwyższe wydatki dotyczyły finansowania robót publicznych: 3 991,2 zł 
(99,3% zaplanowanych na to zadanie środków). Objęto nimi 338 osób. 
Na pozostałe, podstawowe formy aktywizacji wydatkowano: 
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– na staże (dla 421 osób) - 2 554,6 tys. zł (98,3%)  
– na prace interwencyjne (dla 368 osób) - 1 454,5 tys. zł (96,5%), 
– na dotacje na działalność gospodarczą (dla 73 osób) - 1 460,0 zł (100%), 
– na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy (dla 78 osób) - 1 716,0 zł 

(100%). 

Na finansowanie nowych form aktywizacji zawodowej, wprowadzonych z dniem 
27.05.2014 r. nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia przeznaczono: 

1) w 2014 r. na: 
– bony szkoleniowe dla 10 osób: 45,6 tys. zł (99,6% zaplanowanych na to zadanie 

środków), 
– bony stażowe dla 19 osób: 64,2 tys. zł (96,5%), 
– bony na zasiedlenie dla dziewięciu osób: 66,9 tys. zł (95,0%), 
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób powyżej 50-go roku życia (dla siedmiu 

osób): 16,3 tys. zł (97%);   
2) w 2015 r. na: 
– bony szkoleniowe ośmiu osób: 25,1 tys. zł (100% zaplanowanych na to zadanie 

środków), 
– bony stażowe dla 19 osób: 28,3 tys. zł (100%), 
– bony na zasiedlenie dla 52 osób: 399,6 tys. zł (99%), 
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób powyżej 50-go roku życia (dla sześciu 

osób): 43,5 tys. zł (84,5%);   
3) w 2016 r. na: 
– bony na zasiedlenie dla 44 osób: 356,7 tys. zł (99,9%), 
– dofinansowanie do wynagrodzenia jednej osoby powyżej 50-go roku życia12: 

7,6 tys. zł (98,7%);  
4) w 2017 r. sfinansowano jedną formę pomocy wprowadzoną nowelizacją ustawy 

o promocji zatrudnienia. Dotyczyło to bonu na zasiedlenie. Objęto tymi 
działaniami 60 osób, a wydatki z tym związane wyniosły 417,2 tys. zł (91,3%).   

(dowód: akta kontroli Tom I str. 602- 629) 

W zakresie planowania i wykorzystywania środków na finansowanie 
poszczególnych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych Dyrektor Urzędu podał, 
że: w latach 2014-2017 Urząd dysponował dużymi środkami finansowymi Funduszu 
Pracy (dalej: „FP”). Jednak odnotowywany z roku na rok niższy udział środków tego 
funduszu, ustalanych wg algorytmu, na rzecz środków FP przeznaczonych na 
realizację działań w ramach projektów współfinansowanych z EFS znacznie 
ograniczał możliwości aktywizacji osób bezrobotnych. Projekty te dedykowane są 
tylko niektórym grupom bezrobotnych, a ich realizacja wymaga spełnienia 
wygórowanych kryteriów dostępu, co skutkowało niewykorzystywaniem w całości 
środków z tego funduszu w poszczególnych latach. Dlatego m.in. przejściowo 
występowały sytuacje, kiedy środki finansowe Funduszu Pracy przyznane na dany 
rok i podzielone na poszczególne formy aktywizacji zawodowej były 
niewystarczające.  

Wyższe zapotrzebowanie niż możliwości Urzędu na realizację niektórych 
programów aktywizacji wynikało między innymi z większego zainteresowania 
w danym okresie realizacją niektórych form, sposobu naboru wniosków i innych 
przyczyn, jak na przykład wprowadzenia nowego programu. Niejednokrotnie po 
ogłoszeniu naboru wniosków na organizację niektórych form, zapotrzebowanie było 
wyższe niż zaplanowane środki (dotyczyło to w szczególności jednorazowych 

                                                      
12 Okres aktywizacji tej osoby upłynął w 2015 r., przy czym wypłata środków nastąpiła z powodu opóźnień w złożeniu wniosku 

o refundację przez pracodawcę zatrudniającego tę osobę.  
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dotacji na wyposażenie stanowiska pracy), po wprowadzeniu Programu pn. „Praca 
dla młodych” zapotrzebowanie na jego organizację było wyższe niż zaplanowane 
kwoty na jego realizację.  

W okresie 2016-2017 Urząd odnotował bardzo duże zapotrzebowanie jednostek 
sektora terytorialnego na finansowanie robót publicznych. Większe zapotrzebowanie 
w stosunku do faktycznych środków wynikało przede wszystkim z większego 
zainteresowania organizacją danej formy przeciwdziałania bezrobociu. Urząd 
organizuje aktywne formy ogłaszając nabór wniosków, bądź stosuje ciągły nabór 
wniosków. W szczególności, w pierwszym przypadku może występować 
zapotrzebowanie przekraczające możliwości Urzędu.  

Dyrektor PUP stwierdził, że nie jest w stanie określić precyzyjnie, jaka kwota 
Funduszu Pracy byłaby adekwatna do potrzeb. Potrzeby w poszczególnych latach 
są inne, wynika to z zapotrzebowania organizatorów programów, osób 
bezrobotnych. W sytuacji, gdy otrzymane środki nie pokrywały potrzeb, analizowano 
dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych na organizowanie 
i finansowanie zaplanowanych programów rynku pracy. Jeśli zainteresowanie 
organizatorów bądź bezrobotnych innymi aktywnymi formami aktywizacji jest niższe 
niż planowane, dokonuje się przesunięć w planie finansowym Funduszu Pracy 
i przeznacza na realizację tych, które cieszą się większym zainteresowaniem. 
Urząd, jeśli jest taka możliwość, jak np. ogłoszenie o naborze wniosków 
o przyznanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra, występuje o przyznanie 
dodatkowych środków finansowych. Pracodawcy i przedsiębiorcy wybierają te 
formy, które są im znane, mają doświadczenie w ich organizacji i są dla nich 
korzystne. Nie są zainteresowani nowymi, bardziej sformalizowanymi, do 
uczestnictwa w których trudno zrekrutować uczestnika. Również możliwości 
kadrowe Urzędu w znacznym stopniu ograniczają korzystanie z całego katalogu 
form zapisanych w ustawie o promocji zatrudnienia. Poza tym, w przypadku 
niektórych form, liczba osób spełniających kryteria, które umożliwiają im udział 
w danym działaniu jest niewielka. Osoby te często nie są zainteresowane 
aktywizacją, czego przykładem może być grant na telepracę.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 506-510) 

Według danych uzyskanych z systemu SYRIUSZ13, w latach 2014-2017 bezrobotni 
w trakcie jednego roku byli obejmowani kilkukrotnie różnymi formami aktywizacji, 
i tak: 

− z jednej formy aktywizacji skorzystało w tych latach: 756 osób (w 2014 r.), 1 212 
osób (w 2015 r.), 945 osób (w 2016 r.), 999 osób (w 2017 r.),  

− z dwóch form każdym roku w (ww. latach) skorzystało odpowiednio: 110; 61; 
122; 90 osób, 

− z trzech form aktywizacji skorzystało: pięć osób w 2014 r., 10 w 2016 r. oraz 
jedna w 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli Tom II str. 87) 

1.4. Dyrektor Urzędu podał, że w badanym okresie PUP rezygnował z realizacji 
większości nowych form wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia z 14 marca 2014 r. Brak zainteresowania pracodawców organizacją 
nowych form, funkcjonowanie innych instrumentów rynku pracy, które pracodawcy 
uznają za łatwiejsze w zastosowaniu, jak również ograniczone możliwości kadrowe 
Urzędu powodowały, że PUP nie przystąpił do ich realizacji lub realizował je 

                                                      
13 Według metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
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w ograniczonym zakresie. W szczególności, powodami rezygnacji z tych form bądź 
barierami utrudniającymi ich zastosowanie były:  

– grant na telepracę - brak zainteresowania pracodawców,  
– świadczenie aktywizacyjne - brak zainteresowania pracodawców tym 

instrumentem z uwagi na zbyt niską z ich punktu widzenia kwotę świadczenia,  
– pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy dla 

bezrobotnego - brak chętnych podmiotów do korzystania ze zwrotnych środków 
FP na utworzenie stanowiska pracy, 

– pożyczki z FP na podjęcie działalności gospodarczej - brak chętnych do 
korzystania ze zwrotnych środków FP , 

– bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców - brak zainteresowania 
pożyczkami z FP, 

– refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku 
życia - brak zainteresowania pracodawców z uwagi na zbyt niską kwotę 
refundacji,  

– bon szkoleniowy (realizowany przez PUP w 2014 r. i kontynuowany w 2015 r.) - 
Urząd nie realizuje tej formy z uwagi na następujące problemy: zawyżanie 
kosztów szkoleń przez instytucje szkoleniowe, problemy w zakresie współpracy 
z przychodniami lekarskimi przy rozliczaniu kosztów badań w ramach bonu, 
nieprecyzyjne zapisy o sposobie rozliczania ryczałtu za zakwaterowanie, 
przejazd, 

– bon zatrudnieniowy - brak zainteresowania pracodawców, brak możliwości 
zatrudniania bezrobotnych, którym PUP przyznał bon zatrudnieniowy, przez 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające jeszcze 
pracowników, 

– bon stażowy (realizacja w 2014 r. i kontynuacja w 2015 r.) - nieprecyzyjne 
przepisy, 

– dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia (realizacja 
w 2014 r. i kontynuacja w 2015 r.) - brak zainteresowania pracodawców 
organizacją programu w następnych okresach. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 510) 

1.5. W latach 2014-2017 w Urzędzie pracowało odpowiednio: 44, 42, 43 i 41 osób. 
W okresie tym funkcje doradców klienta pełniło odpowiednio: 21, 13, 19 i 17 osób. 
Liczba tych pracowników była zgodna z minimalną liczbą doradców klienta 
(10 w latach 2014-2015 i 11 w latach 2016-2017) ustaloną 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 Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia 
usług rynku pracy14. Funkcje doradcy klienta pełniły osoby zatrudnione na 
stanowiskach kluczowych wymienionych w art. 91 ustawy o promocji zatrudnienia15, 
tj.:  
− pośredników pracy16: dziewięć osób (7,5 etatu) w 2014 r., pięć osób (etatów) 

w latach 2015-2017, 
− pośredników pracy - stażystów: jedna osoba (0,75 etatu) w 2014 r.,  
− doradców zawodowych: trzech w latach 2014-2017 (trzy etaty), 
− specjalistów do spraw rozwoju zawodowego: dwóch - w latach 2014-2017 (dwa 

etaty), 

                                                      
14 Dz.U. poz. 667. 
15 Tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw 

programów, liderów klubów pracy, doradców i asystentów EURES. 
16 W tym jedna osoba realizująca zadania EURES. 
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− specjalistów do spraw programów (odpowiednio etatów i osób): cztery 
(w 2014 r.), trzy (w 2015 r.), sześć (w 2016 r.), siedem (w 2017 r.), 

− specjalistów do spraw programów - stażystów: dwóch (1,75 etatu) w 2014 r. 
i trzech (trzy etaty) w 2016 r.    

W okresie objętym kontrolą liczba osób, którym powierzono funkcje doradców 
klienta nie wymagała zatrudnienia stażystów, w celu spełnienia minimalnej liczby 
tych doradców.  

Na jednego doradcę klienta przypadało: w 2014 r. - 249 bezrobotnych, w 2015 r. - 
355, w 2016 r. - 224, a w 2017 r. - 222. Liczba bezrobotnych przypadających na 
jednego pośrednika pracy wyniosła za lata 2014-2017 odpowiednio: 580, 923, 850, 
753 osoby, a na jednego doradcę zawodowego: 1 740, 1 539, 1 416, 1 255 osób. 
Na jednego specjalistę do spraw rozwoju zawodowego w tym okresie przypadało 
odpowiednio: 2 610, 2 309, 2 124 i 1 883 bezrobotnych.   

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że w latach 2014 - 2017 Urząd nie miał problemów 
związanych z zapewnieniem minimalnej liczby doradców klienta. Jego zdaniem, 
aktualna liczba doradców klienta jest wystarczająca, jednak brak możliwości 
zwiększenia liczby pracowników w ocenianym okresie sprawił, że funkcja doradcy 
klienta przypisana została wszystkim specjalistom rynku pracy, co sprawiło, że 
pracownicy ci mają zwiększony zakres czynności i realizacja innych zadań  
związanych z ich stanowiskiem jest utrudniona.  

Czas oczekiwania na kontakt bezrobotnego z doradcą klienta nie przekraczał 
jednego miesiąca, przy czym w ciągu dnia doradca przyjmował od 14 do 18 osób, 
a średni czas poświęcony na to spotkanie wahał się od 20 do 25 minut.   

(dowód: akta kontroli Tom I str.  511,558-601) 

Według informacji uzyskanych z systemu SYRIUSZ, liczba wizyt bezrobotnych 
u doradców klienta wyniosła 36 379 w 2014 r. i  46 000 w 2015 r.. W następnych 
latach liczba ta zmniejszała się stopniowo i wyniosła: 45 466 w 2016 r. i 44 616 
w 2017 r. Liczba wizyt bezrobotnych u doradcy klienta w ciągu jednego dnia wahała 
się: od 146 w 2014 r. do 179 w 2017 r., 183 w 2015 r. i 181 w 2016 r. Na jednego 
doradcę przypadało średnio 30 wizyt w ciągu jednego dnia w 2014 r., 37 wizyt 
w 2015 r. oraz 36 wizyt w latach 2016-2017.  

PUP wydał 435 skierowań do pracy w 2014 r., 708 w 2015 r., 1 318 w 2016 r., 1 312 
w 2017 r., w tym na staż odpowiednio w ww. latach: 569, 596, 414 oraz 47917. 
Propozycje pracy bezrobotni przyjęli w 346 przypadkach w 2014 r., w kolejnych 
latach w: 571, 871 i 990 przypadkach, a odmówili jej przyjęcia w 26 przypadkach 
w 2014 r., 14 w 2015 r., 176 w 2016 r. i 60 w 2017 r.18    

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 638) 

1.6. Według stanu na koniec każdego roku objętego kontrolą, wśród bezrobotnych 
najwięcej było osób, dla których ustalono II profil pomocy tj.: w roku 2014  - 3 422 
osoby, w 2015 r. - 3 403, w 2016 r. - 3 386, w 2017 r. - 2 720. Stanowili oni 
odpowiednio: 67,4%, 76,0%, 82,3% oraz 74,6% ogólnej liczby bezrobotnych dla 
których ustalono profile.  
III profil pomocy ustalono dla 1 512 bezrobotnych w 2014 r., 1 037 (w 2015 r.), 715 
(w 2016 r.), 920 (w 2017 r.), tj. odpowiednio w: 29,8%; 23,2%; 17,4% oraz 25,2%.  

                                                      
17 W 2014 r. w 19 przypadkach przerwano odbywanie stażu, w 2015 r. 37 razy, w 2016 r. 29, w 2017 r. 39.  
18 W tym kobiety odrzuciły: 13 propozycji pracy w 2014 r., 6 w 2015 r., 96 w 2016 r., 15 w 2017 r, a mężczyźni odpowiednio w 

latach 2014-2017: 13, 8, 80, 45.  
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Najmniej było zarejestrowanych osób z I profilem pomocy: 141 w 2014 r. (2,8%), 35 
w 2015 r. (0,8%), 12 w 2016 r. (0,3%) oraz cztery w 2017 r. (0,1%).    

(dowód: akta kontroli Tom I str. 207-246) 

Pytania znajdujące się w kwestionariuszu służącym do profilowania osób 
bezrobotnych, w opinii pracowników Urzędu, nie pozwalają na indywidualne 
podejście do bezrobotnego, ponieważ ograniczają się do zaznaczenia jednej 
z gotowych odpowiedzi, co nie zawsze musi być zgodne z intencjami bezrobotnego. 
Kwestionariusz jest wypełniany poprzez odczytywanie pytań. W przypadku 
niezrozumienia pytania przez badanego, doradca zadaje dodatkowe pytania 
naprowadzające. Informacje wynikające z odpowiedzi oraz rozmowy z bezrobotnym 
są wprowadzane do kwestionariusza do profilowania.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 511,539-54 6) 

Według danych uzyskanych z bazy SYRIUSZ19, w latach 2014-2017 w trakcie 
profilowania, w wyniku przeprowadzonych wywiadów z bezrobotnymi pracownicy 
Urzędu 823 razy ustalali profil inny, niż wyznaczony przez System na podstawie 
udzielonych odpowiedzi (tzw. korekta profilu). Przypadki te stanowiły 10,9% ogólnej 
liczby postępowań zakończonych ustaleniem profilu (7 548).   

(dowód: akta kontroli Tom I str. 207-246, 521-538) 

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej dobranych losowo 80 osób bezrobotnych 
w zakresie profilowania stwierdzono, że profile pomocy dla 32 osób (40%) ustalono 
w terminie do 7 dni od daty rejestracji bezrobotnego, dla 20 osób (25%) nie później 
niż 30 dni od daty rejestracji. W przypadku 28 osób (35%) zarejestrowanych w PUP 
przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia20, profile 
ustalono w terminie do 31.12.2014 r, to jest zgodnie z art. 15 ww. ustawy 
nowelizującej.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 449-463,557) 

Dyrektor Urzędu wskazał na nieustalenie w przepisach precyzyjnego terminu na 
profilowanie oraz na przyjętą w Urzędzie zasadę ustalania profilu w terminie 7 dni 
w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku oraz 30 dni w przypadku osób bez 
prawa do zasiłku.  

(dowód: akta kontroli Tom II str.107) 

W dokumentacji analizowanych spraw nie było informacji dotyczących niewyrażenia 
przez osoby bezrobotne zgody na profilowanie. Według informacji uzyskanych od 
Dyrektora PUP, bezrobotni mieli możliwość zawnioskowania o zmianę profilu 
w każdym czasie.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 557; Tom II str.112) 

Po ustaleniu profilu pomocy, stosownie do § 6 rozporządzenia MPiPS w sprawie 
profilowania, PUP każdorazowo informował bezrobotnego, jakimi formami pomocy 
może zostać objęty. Fakt przekazania tych informacji w większości przypadków 
bezrobotny potwierdzał poprzez złożenie podpisu na odpowiednim druku, 
zawierającym stosowne informacje na temat profilu i właściwych form pomocy 
(60 przypadków), bądź też na deklaracji o realizacji przez bezrobotnego 
indywidualnego planu działania (20 takich przypadków, z tego w 15 sprawach 
deklaracja została podpisana przez bezrobotnego w dniu sporządzenia IPD, 
będącym jednocześnie dniem ustalenia profilu, w 5 przypadkach IPD - łącznie 
z deklaracją bezrobotnego - sporządzono w ciągu dwóch miesięcy od ustalenia 

                                                      
19 Według metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
20 Tj. 27 maja 2014 r. 
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profilu). Dyrektor Urzędu podał, że taki sposób postępowania wynikał z braku 
wskazania w przepisach formy przekazywania powyższych informacji.  

(dowód: akta kontroli Tom I, str. 370-376,474-476,557; Tom II str.108)  

W dokumentacji dotyczącej wybranych do kontroli osób bezrobotnych (80) nie było 
informacji na temat zainteresowania przez tych bezrobotnych innymi formami 
pomocy, niż przewidziane w ramach ustalonego dla nich profilu.  

W wyniku przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego bezrobotnych, 
dziewięciu spośród 23 ankietowanych zaznaczyło, że byliby zainteresowani innymi 
formami pomocy, niż wskazane przez pracowników Urzędu. Dwie odpowiedzi nie 
zawierały informacji na temat form aktywizacji, jakimi te osoby ankietowane 
chciałyby być objęte, pozostałe osoby wskazały na inne formy przewidziane 
w ustawie o promocji zatrudnienia do stosowania w ramach profilu ustalonego dla 
tych osób21. Dyrektor Urzędu podał, że PUP nie posiada informacji na temat 
zainteresowania osób bezrobotnych innymi formami aktywizacji, gdyż działania te 
mają miejsce w trakcie rozmów podczas profilowania.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 557, Tom II str. 109) 

1.7. W okresie objętym kontrolą, podczas ustalania profili, w wyniku 
przeprowadzonych wywiadów z bezrobotnymi w trakcie tych czynności pracownicy 
Urzędu 823 razy ustalali profil inny, niż sugerowany przez system SYRIUSZ na 
podstawie odpowiedzi na pytania wskazane w kwestionariuszach. Nie stwierdzono 
przypadków zmian ustalonych profili z inicjatywy Urzędu w okolicznościach, 
o których mowa w § 9 rozporządzenia w sprawie profilowania.  

Analiza 10 spraw22, w których w okresie objętym kontrolą nastąpiła zmiana 
ustalonego profilu pomocy bezrobotnym wykazała, że zmiany te dokonywane były 
po upływie okresu realizacji IPD (trzy sprawy) lub też po wyrejestrowaniu się 
bezrobotnego i ponownej rejestracji, z tego w dwóch przypadkach okres 
wyrejestrowania się bezrobotnego i ponowna jego rejestracja wyniósł odpowiednio 
dwa i sześć dni (oraz trzy i siedem miesięcy od ustalenia profilu, o zmianę którego 
wnioskowali bezrobotni). W pozostałych pięciu sprawach zmiana profilu wynikała 
z ponownej rejestracji, po upływie okresu zatrudnienia bezrobotnego. 

   (dowód: akta kontroli Tom I str. 521-546,552-556) 

W okresie objętym kontrolą bezrobotni występowali z wnioskami o zmianę 
ustalonego profilu pomocy w 111 przypadkach, z tego w 2015 r. –  w 21, w 2016 r. – 
w 48, w 2017 r. – w 42. Analiza wybranych 10 przypadków23, w których bezrobotni 
wystąpili z wnioskami o zmianę ustalonego dla nich profilu pomocy, wykazała m.in, 
że:  

− w ośmiu sprawach dotyczyło to zmiany profilu z III na II, a okolicznościami 
uzasadniającymi złożenie wniosku były m.in. zwiększenie aktywności 
w poszukiwaniu pracy, większa niż wcześniej dyspozycyjność i możliwość 
szukania pracy, 

                                                      
21 Wszystkim ankietowanym ustalono II profil, a wśród wskazywanych form wymienili: szkolenie (trzy osoby), prace 

interwencyjnie (dwie osoby), po jednej osobie wskazało na: dotacje na działalność gospodarczą, prace interwencyjne, 
roboty publiczne.   

22 Analizą objęto 10 przypadków, spośród 80 wybranych do kontroli NIK w oparciu o kryterium ustalonego profilu i wskazaną 
formę pomocy.  

23 Analizą objęto 10 spraw dobranych spośród wygenerowanych z systemu SYRIUSZ informacji wskazujących na dokonanie 
zmiany profilu bezrobotnego na jego wniosek. W badanej próbie 80 spraw wybranych do kontroli w oparciu o wskazane 
przez NIK kryteria (ustalony profil oraz forma aktywizacji) nie było przypadków składania takich wniosków.  
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− w jednej sprawie dotyczyło to zmiany profilu z I na II, a okolicznościami 
uzasadniającymi złożenie wniosku była zmiana sytuacji tej osoby, wyrażająca się 
chęcią podjęcia pracy subsydiowanej, 

− w jednym przypadku dokonano zmiany profilu z II na III, co było spowodowane 
utratą dyspozycyjności z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 512-513,516-520,550-551) 

1.8. W kwestii związanej z doświadczeniami i spostrzeżeniami odnośnie do 
profilowania osób bezrobotnych Dyrektor Urzędu podał, że działania te znacznie 
wydłużyły czas wizyty bezrobotnego. Klienci Urzędu bardzo często reagują na 
konieczność przeprowadzenia kwestionariusza do profilowania z niechęcią, a nawet 
z ironią, zwłaszcza w przypadku konieczności kolejnego już profilowania. Bezrobotni 
często przygotowują się do profilowania. Aby uzyskać odpowiedni dla nich profil, 
uczą się pytań najprawdopodobniej z Internetu.  

Dyrektor PUP stwierdził, że wprowadzenia profilowania pomocy dla bezrobotnych 
nie można jednoznacznie ocenić. Pozytywnym efektem jest wprowadzenie 
profilowania pomocy dla bezrobotnych związanych z ukierunkowaniem wsparcia na 
osoby z ustalonym profilem pomocy II. Jednym z najważniejszych niekorzystnych 
skutków jest ryzyko gorszego dostępu do usług i instrumentów rynku pracy dla osób 
z ustalonym profilem pomocy III, co w praktyce może wiązać się 
z dyskryminowaniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Zakres 
pomocy przewidziany dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy obejmuje 
takie formy pomocy, które z jednej strony zapewniają bezrobotnemu dostęp do 
instrumentów aktywizacji zawodowej, a z drugiej strony dostęp do wsparcia 
w zakresie integracji społecznej. Jednak możliwość organizacji działań z zakresu 
integracji społecznej wymaga współpracy z innymi instytucjami, które nie wyrażają 
chęci ich organizacji ze względu na zbyt pracochłonne procedury, niekorzystne 
finansowo świadczenia. Pracownicy PUP zgłaszali uwagi i wątpliwości dotyczące: 
konieczności ustalania profilu pomocy po rejestracji w urzędzie wynikającej 
z niestawienia się w wyznaczonym terminie, obowiązku utrzymywania kontaktu 
z bezrobotnym co najmniej raz na 60 dni, potrzeby modyfikacji katalogu form 
pomocy możliwych do stosowania w ramach profili pomocy, możliwości 
zastosowania określonych w ustawie o promocji zatrudnienia form pomocy 
(np. stażu) w sytuacji, w której realizacja wybranej formy pomocy jest dłuższa niż 
możliwy maksymalny czas na realizację IPD określony w przepisach prawa. 
Doradcy klienta uznali, że profilowanie pomocy dla bezrobotnych nie umożliwiło 
lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych. Według nich, należy przede 
wszystkim zmodyfikować zakres form pomocy przewidziany dla poszczególnych 
profili pomocy. Zdaniem Urzędu, niezbędne jest wprowadzenie zmian w przepisach 
dotyczących profilowania pomocy dla bezrobotnych tj. albo poprzez modyfikację 
zakresu pomocy przewidzianych dla poszczególnych profili pomocy lub uznanie 
profilowania pomocy jedynie, jako procesu wspierającego podejmowanie decyzji. 
W pierwszym przypadku zmianom powinien ulec zakres wsparcia udzielanego 
bezrobotnym z III profilem pomocy. W opinii Urzędu, osoby znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji mają trudniejszy dostęp do usług i instrumentów rynku 
pracy. Ponadto, profilowanie pomocy nie powinno być dokonywane po każdej 
rejestracji bezrobotnego, niezależnie od przyczyn wcześniejszej utraty statusu 
osoby bezrobotnej. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 513-514) 

1.9. Na podstawie analizy dokumentacji wybranych do kontroli 80 osób 
bezrobotnych, związanej z ustaleniem dla nich IPD stwierdzono, że: 
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− zgodnie z art. 34a ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia, we wszystkich IPD24 
zawarto wskazanie działań możliwych do zastosowania przez PUP w ramach 
pomocy określonej w ustawie oraz działania planowane do samodzielnej 
realizacji przez bezrobotnego, a także terminy i warunki ich zakończenia, 

− IPD zostały opracowane w terminie do 60 dni od daty profilowania, tj. zgodnie 
z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, 

− w trakcie realizacji IPD Urząd kontaktował się z bezrobotnymi w terminach 
określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania, poprzez 
wyznaczanie im terminów wizyt w Urzędzie, bądź w drodze kontaktu 
telefonicznego. Czynności te dokumentowano poprzez podpisywanie przez 
osobę bezrobotną wezwań na wyznaczone kolejne spotkanie z pracownikiem 
PUP (z podaniem daty, będącej jednocześnie potwierdzeniem stawienia się 
osoby bezrobotnej w wymaganym przez Urząd terminie), bądź też adnotację 
pracownika Urzędu o kontakcie telefonicznym z tą osobą, 

− w przypadku wyrażenia przez bezrobotnego zainteresowania określoną formą 
pomocy, informację w tym zakresie wpisywano do IPD prowadzonego w wersji 
elektronicznej, bądź odznaczano odpowiednią informację na IPD sporządzonym 
w wersji papierowej, 

− pomoc dla bezrobotnych organizowano przez okresy właściwe dla ustalonych dla 
nich profili, zgodnie z § 7 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania, a po 
upływie tego terminu, gdy nie udało się doprowadzić bezrobotnego do 
zatrudnienia, Urząd ponownie ustalał profil pomocy, wprowadzając ewentualne 
zmiany, po przeanalizowaniu odpowiedzi bezrobotnego na pytania wskazane 
w kwestionariuszach, 

− nie stwierdzono przypadków uzasadniających opracowanie nowego IPD 
w okolicznościach, o których mowa w § 9 rozporządzenia MPiPS w sprawie 
profilowania (tj. uznania przez Urząd w trakcie realizacji zadań przewidzianych 
w IPD, że zmieniła się sytuacja bezrobotnego), 

− spośród 80 analizowanych IPD, w 49 przypadkach nastąpiło przerwanie ich 
realizacji, w tym: w 43 z powodu wyrejestrowania się osób bezrobotnych 
w wyniku działań aktywizujących (39 osób z profilem II, po dwie osoby z profilem 
I i II), w trzech z powodu niestawienia się do Urzędu w wyznaczonym terminie 
(jedna osoba z I profilem, dwie z III), jedna osoba wyrejestrowała się na własny 
wniosek (I profil), jedna z powodu otrzymania świadczenia przedemerytalnego 
(III profil) oraz jedna z powodu otrzymania zasiłku opiekuńczego (III profil) .  

    (dowód: akta kontroli Tom I str. 459-498, 557) 

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

Pomimo obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1-3 rozporządzenia MPiPS w sprawie 
profilowania, Urząd nie kontaktował się w trakcie realizacji IPD z pracodawcą  
organizującym staż dla bezrobotnego w ramach bonu stażowego, w celu 
monitorowania sytuacji i postępów w realizacji przewidzianych dla niego działań. Nie  
prowadzono również takich działań w odniesieniu do bezrobotnych, którym 
przyznano wsparcie w tej formie.  

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że PUP na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia MPiPS 
w sprawie profilowania monitoruje sytuację bezrobotnego głównie poprzez kontakt 
z podmiotem realizującym staż, nie rezygnując przy tym całkowicie z utrzymywania 
kontaktu z bezrobotnym i wspierania go. W ramach monitorowania sytuacji 
                                                      
24 W jednym przypadku nie ustalono IPD, gdyż zaplanowano, że plan ten zostanie ustalony po upływie miesiąca od daty 

profilowania (profil ustalono 19.12.2014, termin na opracowanie IPD wyznaczono na 17.02.2015 r.), a w tym okresie 
bezrobotny został zaktywizowany (DGP) i wyrejestrowany z ewidencji PUP (7.02.2015 r.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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bezrobotnego Urząd sprawdza przebieg realizacji umowy w sprawie organizacji 
stażu, realizacji programu stażu, obecności, kontaktując się z podmiotem 
realizującym staż lub z bezrobotnym. Pracownicy Urzędu nie kontaktowali się ze 
stażystami, jeżeli Ci nie zgłaszali takiej potrzeby. Jeżeli do Urzędu nie docierały 
sygnały i uwagi odbywających staż, uznano za wystarczający kontakt 
z pracodawcami w momencie przedkładania list obecności. W przypadkach, gdy do 
Urzędu zgłaszane są informacje o nieprawidłowościach,  podejmowane były wizyty 
monitorujące. W objętym kontrolą okresie takie zdarzenia nie miały miejsca. 
Analogicznie w przypadku pracodawców uznano, że kontakty odbywać się będą 
stosownie do zgłaszanych potrzeb i w okolicznościach przedstawionych powyżej. 
Zgłaszanie się do Urzędu celem przedłożenia wymaganych dokumentów np. listy 
obecności Urząd przyjął za formę kontaktu wynikającą z ww. przepisów. 
Przekazywanie dokumentacji było główną formą kontaktu. Utrzymywanie 
cyklicznych kontaktów z organizatorem stażu oraz stażystą w ramach IPD jest mało 
zasadne, gdyż stażysta nie realizuje planu IPD, realizuje natomiast zadania 
postawione w programie stażu, by w przyszłości stać się pełnowartościowym 
pracownikiem u organizatora stażu. O wszelkich nieprawidłowościach, ale w ramach 
programu stażu, organizator zgodnie z podpisaną umowa, a stażysta w ramach 
przyjętego oświadczenia, ma obowiązek informować Urząd. Utrzymywanie kontaktu 
jest zasadne np. w ramach prac społecznie-użytecznych.  

(dowód: akta kontroli Tom II str. 105,109-110) 

Przedkładanie do Urzędu przez pracodawców wymaganej dokumentacji związanej 
z udzieloną formą pomocy (m.in. wniosków o refundacje, listy obecności, listy płac 
itp.) nie stanowi w ocenie NIK realizacji zasadniczego celu i przedmiotu tych 
kontaktów, którym jest monitorowanie sytuacji i postępów w realizacji działań osoby 
objętej ww. formą aktywizacji zawodowej.  

1. W opracowanych IPD nie określano terminów realizacji działań przewidzianych 
do samodzielnej realizacji, a terminy spotkań z doradcami klienta lub innymi 
pracownikami Urzędu były wyznaczane w trakcie spotkań z tymi osobami 
i obejmowały datę kolejnej wizyty (lub kilku, najbliższych) w Urzędzie, przy czym 
terminów tych nie ustalano dla całego okresu obowiązywania IPD. Wystąpiły 
również przypadki (44), w których sporządzane IPD zawierały ogólne, powtarzające 
się rodzaje działań, co zdaniem NIK, może wskazywać na brak indywidualizacji tych 
planów. Dotyczyło to przede wszystkim osób, dla których ustalono III profil pomocy. 
Głównym zadaniem przewidzianym do realizacji przez Urząd w IPD tych 
bezrobotnych było „monitorowanie IPD”, a w ramach działań przewidzianych do 
samodzielnej realizacji – przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, samodzielne 
poszukiwanie pracy, korzystanie z różnych źródeł poszukiwania pracy. Działania te 
były analogiczne do przewidzianych w IPD sporządzanych dla osób z I profilem, 
pomimo, że formy pomocy możliwe do zastosowania przez PUP dla osób objętych 
I oraz III profilem pomocy, zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia 
są różne, z uwagi na różny stopień oddalenia tych bezrobotnych od rynku 
i gotowość do podjęcia zatrudnienia.   

(dowód: akta kontroli Tom I str. 459-498) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że doradcy klienta ustalając profil pomocy, a następnie 
przygotowując indywidualny plan działania, zapisują w nim formy pomocy 
wynikające z ustalonego profilu pomocy (zgodnie z przyjętymi ustaleniami 
w Urzędzie). Takie rozwiązanie wynika z organizacji pracy w PUP (nieduża obsada 
kadrowa, dodatkowe czynności wykonywane przez doradców, usprawiedliwione 
nieobecności pracowników). Często osoby bezrobotne nie wykazują 
zainteresowania formami wsparcia, stąd nie zawsze są możliwości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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indywidualizowania IPD, szczególnie dotyczy to profilu III. Bardziej 
zindywidualizowana obsługa to proces czasochłonny i często nieprzynoszący 
spodziewanych efektów. Zapisywanie wszystkich ustaleń w systemie, określanie dat 
i opisywanie dokonanych przez bezrobotnego samodzielnych działań powoduje, że 
ciężar obsługi przenosi się na dokonywanie zapisów w systemie, a nie na udzielanie 
informacji, wyjaśnień, udzielanie pomocy. Specyfika osób zarejestrowanych 
w Urzędzie, możliwości Urzędu, doświadczenie pracowników, przemawiają za 
przyjęciem takiej procedury opracowywania IPD. Częste są również przypadki, kiedy 
pracodawcy wskazują uczestników pomocy, dotyczy to w szczególności staży, co 
sprawia, że nie ma konieczności wyznaczania działań do samodzielnej realizacji. 
Również fakt, że zdarzają się przypadki braku zainteresowania bezrobotnych 
propozycjami Urzędu, doradcy klienta nie proponują dodatkowych działań. Doradcy 
nie planują form pomocy i terminów realizacji działań ze względów praktycznych. 
Brak terminów wynika również z problemu zapisania ich w systemie SYRIUSZ, stąd 
wyznaczane są najbliższe realne terminy.         

(dowód: akta kontroli Tom II str. 104-105,108-109) 

W kwestii braku działań aktywizujących osób z ustalonym III profilem pomocy, 
Dyrektor Urzędu podał, że: osoby bezrobotne z tym profilem mają gorszy dostęp do 
usług i instrumentów rynku pracy. Zostają nim objęci bezrobotni oddaleni od rynku 
pracy – zarówno tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem 
społecznym, jak i osoby, które z własnego wyboru nie są zainteresowane podjęciem 
pracy lub uchylają się od pracy legalnej. Wobec tej grupy osób, oprócz stosowania 
programów specjalnych, PUP może wykorzystywać inne formy wsparcia określone 
w ustawie o promocji zatrudnienia, takie jak: Program Aktywizacja i Integracja (PAI), 
działania aktywizacyjne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub 
podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej oraz - w uzasadnionych przypadkach - 
poradnictwo zawodowe. Urzędy gmin nie są zainteresowane realizacją PAI. Urząd 
informował samorządy gminne na corocznych spotkaniach z wójtami, wysyłał pisma 
o możliwości wspólnej organizacji Programu. Na terenie Powiatu nie działa żaden 
Klub ani Centrum Integracji Społecznej. Zarejestrowane w powiecie dwie 
spółdzielnie socjalne nie są zainteresowane zatrudnianiem bezrobotnych. Osoby 
te w uzasadnionych przypadkach obejmowane są wyłącznie usługą poradnictwa 
zawodowego. Ograniczony zakres pomocy dla bezrobotnych z ustalonym 
III profilem pomocy wynikający z przepisów Ustawy z jednej strony, jak również brak 
możliwości skierowania tej grupy bezrobotnych do przypisanych form pomocy jak: 
programy specjalne, działania aktywizacyjne, zatrudnienie wspierające, praca 
w spółdzielniach socjalnych z drugiej strony sprawia, że zapisane w opracowanym 
dla bezrobotnych z I i III profilem pomocy zaplanowane w IPD działania do 
samodzielnej realizacji są podobne. Wskazane przyczyny ograniczające możliwości 
aktywizacji bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy sprawiają, że 
w powiecie szydłowieckim zapisane w ustawie o promocji zatrudnienia formy 
pomocy nie są organizowane. Zdaniem Urzędu, właściwe byłoby zwiększenie 
przypisanego przepisami prawa zakresu wsparcia dla osób bezrobotnych 
z ustalonym profilem pomocy III o takie formy pomocy jak pośrednictwo pracy, prace 
społecznie użyteczne (bez powiązania z PAI lub programami specjalnymi), roboty 
publiczne, staże i szkolenia, doradztwo zawodowe (bez uzasadniania przypadków). 

(dowód: akta kontroli Tom II str. 115-117) 

2. Dyrektor PUP powierzył w 2014 r. funkcję doradcy klienta jednej osobie 
zatrudnionej na stanowisku pośrednika pracy – stażysty i dwóm zatrudnionym na 
stanowisku specjalisty do spraw programów – stażysty, a w 2016 r. trzem osobom 
zatrudnionym na stanowisku specjalisty do spraw programów – stażysty pomimo, że 
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zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach nie mogły pełnić funkcji doradcy klienta. Powyższe działanie 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”25. 
 
Stosownie do obowiązujących przepisów, Urząd bez zbędnej zwłoki dokonał26 
profilowania osób bezrobotnych oraz terminowo opracował dla nich Indywidualne 
Plany Działania, które dostosowywano do ich potrzeb, w miarę posiadanych przez 
PUP możliwości działania. W przypadku zmiany sytuacji bezrobotnego w zakresie 
oddalenia od rynku pracy lub gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy, PUP 
na wniosek bezrobotnego dokonywał stosownej zmiany profilu pomocy. 
W ograniczonym zakresie prowadzono działania aktywizujące dla osób z III profilem, 
co wynikało zarówno z braku chętnych do aktywizowania tej grupy, jak i zawężonych 
przez ustawodawcę możliwych do zastosowania wobec nich form pomocy. Urząd 
nie kontaktował się w trakcie realizacji IPD z pracodawcą organizującym staż dla 
bezrobotnego w ramach bonu stażowego ani z bezrobotnym, w celu monitorowania 
sytuacji i postępów w realizacji przewidzianych dla niego działań.  

2. Udzielanie wsparcia bezrobotnym w ramach działań określonych 
w indywidualnych planach działania 

2.1. Na podstawie analizy wybranych do kontroli 80 spraw stwierdzono, że 
zastosowane przez Urząd formy aktywizacji zawodowej były zgodne z ustalonymi 
dla tych osób profilami pomocy. Dotyczyło to 40 osób, dla których ustalono II profil 
i wobec których zastosowano formy aktywizacji w postaci dotacji na działalność 
gospodarczą (10 osób), dofinasowania wynagrodzenia dla osób powyżej 50-go roku 
życia (7 osób), bonu na zasiedlenie (13 osób), bonu stażowego (10 osób), a także 
bezrobotnych z I i III profilem pomocy, objętych działaniami takimi jak: pośrednictwo 
pracy (I profil) i poradnictwo zawodowe (osoby z I i III profilem). 

 (dowód: akta kontroli Tom I str.441-463) 

2.2. We wszystkich 80 analizowanych sprawach, postępowania związane 
z udzielaniem poszczególnych form aktywizacji zawodowej prowadzono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi. 
W szczególności, w zawieranych umowach prawidłowo określano długość okresu 
zatrudnienia/aktywizacji, weryfikowano spełnianie przesłanek uzasadniających 
przyznanie środków finansowych na wybraną formę aktywizacji.  

W dwóch przypadkach dotyczących przyznania bonu na zasiedlenie, przed 
złożeniem wniosku i przyznaniem środków finansowych wnioskodawca pracował 
bądź realizował zlecenia na rzecz pracodawcy, u którego następnie został 
zatrudniony w ramach przyznanego bonu:  

                                                      
25 „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. 
26 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. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− wnioskodawca zarejestrował się jako bezrobotny w dniu 18.03.2015 r., wniosek 
o przyznanie bonu złożył 26.03.2015 r., umowa dotycząca bonu na zasiedlenie 
została zawarta 31.03.2015 r. Przed złożeniem wniosku została rozwiązana 
(16.03.2015 r.) na mocy porozumienia stron umowa z dotychczasowym 
pracodawcą (zawarta w dniu 5.03.2015 r.). Po przyznaniu bezrobotnemu bonu 
na zasiedlenie (31.03.2015 r.) osoba ta ponownie zatrudniła się u tego samego 
pracodawcy (7.04.2015 r.), 

− wnioskodawca zarejestrował się jako bezrobotny w dniu 5.01.2016 r. Wniosek 
o przyznanie bonu złożono w dniu rejestracji. Umowę dotycząca bonu na 
zasiedlenie zawarto w dniu 7.01.2016 r. Bezpośrednio przed rejestracją 
wnioskodawca wykonywał na rzecz pracodawcy zlecenia (na podstawie umowy 
obowiązującej do 31.12.2015 r.),  a po przyznaniu bonu zawarł z nim umowę 
o pracę (11.01.2016 r.).  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 296-463) 

W regulaminie przyznawania bonu na zasiedlenie, wprowadzonym na podstawie 
zarządzenia Dyrektora PUP nr 3/2017 z dnia 3.01.2017 r., wyłączono możliwość 
otrzymania bonu stażowego w sytuacji: 
− gdy w okresie 6 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku, bezrobotny był 

zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego 
zamierza podjąć pracę lub inną pracę zarobkową po otrzymaniu bonu na 
zasiedlenie, 

− gdy planowane podjęcie zatrudnienia ma nastąpić poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  

− gdy bezrobotny ubiega się jednocześnie o przyznanie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, 

− gdy 6 miesięcy przed złożeniem wniosku osoba bezrobotna zawiesiła lub 
zaprzestała działalności, której wniosek dotyczy, 

− gdy ze względu na charakter pracy wymagana jest zmiana miejsca 
zamieszkania, 

− gdy wnioskodawca wcześniej korzystał z tej formy pomocy. 

(dowód: akta kontroli Tom I 284-295) 

W ośmiu (z 10) umowach dotyczących przyznania dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej27 wprowadzono zapisy zobowiązujące do dostarczenia rozliczeń 
w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie, a nie jak wynika 
z obowiązujących przepisów28 – w terminie 2 miesięcy od podjęcia działalności 
gospodarczej, a także żądania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej wbrew przepisom art. 38 ust 5, obowiązującej wówczas  ustawy z dnia 
2 lipca 2005 r. o swobodzie działalności gospodarczej29. Powyższe zostało 
stwierdzone w trakcie kontroli aktywizacji osób w wieku 30 lat i powyżej 
pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim, przeprowadzonej w dniach 
12-15.12.2016 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wydane w związku 
z tymi nieprawidłowościami zalecenia zostały przez Urząd zrealizowane.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że kwestionowane postanowienia zawartych umów były 
wprowadzone w celu usprawnienia sposobu rozliczeń przyznanej pomocy i ze 

                                                      
27 Dotyczyło to umów zawartych przed grudniem 2016 r., tj. przed wskazaną poniżej kontrolą Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Warszawie. 
28 Tj. § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania 

z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz 
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1041 ze zm.). 

29 Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm. 
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względu na to, że działalność tą podejmowano w krótkim odstępie czasu, terminy te 
mieściły się w terminach określonych w powołanym rozporządzeniu.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 441-443, Tom II str.79-83,112) 

Spośród 10 postępowań dotyczących przyznania środków na działalność 
gospodarczą, w celu weryfikacji złożonych rozliczeń i prawidłowości realizacji 
przedmiotu umowy, w dziewięciu przypadkach przeprowadzono wizyty 
monitorujące, które nie wykazały nieprawidłowości. Brak takiej wizyty w jednym 
przypadku Dyrektor Urzędu wyjaśnił nałożeniem się wielu obowiązków w tym 
samym czasie.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 429-436, Tom II str. 111) 

2.3. W Urzędzie wdrożono mechanizmy kontroli zarządczej, określając m.in. 
mechanizmy kontroli dotyczące prawidłowości wydatkowania środków na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu. Dyrektor Urzędu podał, że wnioski o przyznanie 
środków z FP na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, opiniowane są przez Komisję 
powołaną przez Dyrektora Urzędu. Zgodnie z ww. mechanizmami, w latach 
2014 - 2017 przeprowadzone zostały kontrole wewnętrzne dotyczące m.in. realizacji 
zadań związanych z finansowaniem aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym, 
w których nie stwierdzono nieprawidłowości. W ramach tych kontroli, w latach 
2014 - 2017 corocznie poddawano weryfikacji m.in. prawidłowość realizacji 
wniosków i umów o prace subsydiowane, prawidłowość realizacji wniosków i umów 
w zakresie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, staże oraz 
wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.   

(dowód: akta kontroli Tom I str. 514, Tom II str. 42- 83) 

2.4. Analiza 40 umów dotyczących aktywizacji wybranych do kontroli osób 
bezrobotnych wykazała, że w każdym z rodzajów wsparć objętych kontrolą 
stosowano jednolite zasady zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków 
publicznych. W szczególności, w umowach zawierano postanowienia regulujące 
zasady przedkładania do Urzędu wymaganych rozliczeń oraz informacji, zasad 
wypowiedzenia umowy i zwrotu środków w przypadku nieprawidłowego ich 
wykorzystania. Ponadto, w umowach dotyczących: refundacji wynagrodzeń osobom 
powyżej 50-go roku życia, stażu oraz przyznania środków na działalność 
gospodarczą wprowadzono możliwość przeprowadzenia u pracodawcy 
(organizatora stażu) wizyty monitorującej. Zabezpieczeniem zwrotu otrzymanych 
środków przekazanych w ramach bonu na zasiedlenie oraz dotacji na działalność 
gospodarczą było poręczenie dwóch osób.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 426-436) 

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

Wprowadzone przez Dyrektora Urzędu w regulaminach przyznawania bonu na 
zasiedlenie oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej30, 
niektóre zasady dotyczące warunków przyznania tych form wsparcia nie miały 
podstaw w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, przez co ograniczały 
dostęp bezrobotnym do tych form aktywizacji. Dotyczyło to w przypadku bonu na 
zasiedlenie obowiązku zabezpieczenia spłaty udzielonej kwoty wsparcia w formie 
poręczenia (wymagano poręczenia dwóch osób) oraz wyłączenia z możliwości 

                                                      
30 Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Urzędu z 3 stycznia 2017 r. (dotyczące bonu na zasiedlenie) oraz Zarządzenia dotyczące 

przyznania środków na działalność gospodarczą: nr 2/14 z 15 stycznia 2014 r., nr 2/15 z 8 stycznia 2015 r., nr 1/2017 
z 3 stycznia 2017 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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skorzystania z tej formy wsparcia, gdy wnioskodawca był zatrudniony wcześniej 
(do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) u tego samego pracodawcy. W przypadku 
środków na działalność gospodarczą wymagano, żeby siedziba przedsiębiorcy 
znajdowała się na terenie powiatu szydłowieckiego, co było niezgodne z art. 6 
ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o swobodzie działalności gospodarczej31 oraz art. 2 
i art. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców32. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 247-295) 

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że w badanym okresie PUP informował bezrobotnych 
o pozytywnym rozpatrywaniu przede wszystkim wniosków o przyznanie bonu na 
zasiedlenie w przypadku podejmowania pracy u innego niż dotychczasowy 
pracodawca. Jednak zdarzały się przypadki, kiedy wnioskodawca podejmował 
krótkookresowe zatrudnienie u tego samego pracodawcy, które miało na celu 
sprawdzenie umiejętności i przydatności do pracy przyszłego pracownika. W celu 
uniknięcia między innymi takich przypadków, Urząd wprowadził do regulaminu 
przyznawania bonu na zasiedlenie warunki ograniczające jego przyznanie 
szczególnie w przypadkach, gdzie praca wykonywana na rzecz tego samego 
pracodawcy była świadczona przez długi okres czasu. Zapisane w regulaminie 
ograniczenia dokonane zostały w celu zgodnego z zasadami celowego 
i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, gwarantujących uzyskanie 
najlepszych efektów z danych nakładów. Wskazał również, że działania takie 
wynikały z konieczności jak najlepszego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, 
co wynika m.in. z przepisów ustawy o finansach publicznych, a także z potrzeby 
aktywizacji lokalnej gospodarki i z powodów finansowych (zwiększenie dochodów 
samorządowych z podatków lokalnych). 

(dowód: akta kontroli Tom II str.111, Tom II str. 118)  

NIK zauważa, że zgodnie z treścią § 7 rozporządzeń MPiPS regulujących 
przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej33, wnioski 
o umożliwienie skorzystania z tej formy aktywizacji mogą być przez starostę 
uwzględnione w przypadku, gdy bezrobotny spełnia łącznie warunki wskazane 
w treści rozporządzeń oraz złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, 
a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. Warunki, które należy spełnić 
nie stanowią katalogu otwartego. W ocenie NIK, w przypadku bonu na zasiedlenie 
ustawa o promocji zatrudnienia precyzyjnie i w sposób wyczerpujący określa 
warunki jego przyznawania, nie przewidując możliwości zastosowania jakiejkolwiek 
formy zabezpieczenia realizacji umowy. W treści przepisu art. 66n ust. 3 ustawa 
wskazuje jedynie ciążący na beneficjencie tej formy aktywizacji obowiązek 
dokumentowania zatrudnienia. Dodatkowe wymogi do otrzymania przedmiotowych 
form aktywizacji bezrobotnych, zaostrzające warunki wynikające z ustawy 
o promocji zatrudnienia i przepisów wykonawczych, w ocenie NIK, są 
nieuprawnione. W przypadku, kiedy ustawodawca nie przewidział szczególnych 
form zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przyznanych bezrobotnym 
środków w ramach bonu na zasiedlenie, Urząd może dochodzić swoich roszczeń na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym34. 
 

                                                      
31 Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm. (uchylona z dniem 30 kwietnia 2018 r.). 
32 Dz. U. poz. 646. 
33 Tj. rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) i z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie 

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380). 

34 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm). 
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Urząd udzielał bezrobotnym wsparcia w wybranych formach aktywizacji zawodowej 
zgodnie z ustalonym dla nich profilem pomocy oraz z zawartymi umowami 
i uregulowaniami wewnętrznymi. We właściwy sposób zabezpieczył w umowach 
realizację danej formy wsparcia. Jednak część zapisów regulaminów dotyczących 
udzielania bonu na zasiedlenie i przyznania jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej wprowadzała dla bezrobotnych wymogi nie wynikające 
z przepisów prawa w tym zakresie, co zdaniem NIK, w sposób nieuprawniony 
ograniczało dostęp bezrobotnych do tych form aktywizacji. 
 

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1. Analiza dokumentacji oraz danych z systemu Syriusz dotycząca 80 osób 
bezrobotnych wykazała, w wyniku zastosowanych przez PUP działań 
aktywizacyjnych, zatrudnionych zostało 56 osób (70%), z tego 44 w okresie, 
w którym obowiązywał objęty kontrolą profil, a 12 osób znalazło zatrudnienie po 
ponownym profilowaniu. Formami aktywizacji skutkującymi zatrudnieniem w tych 
przypadkach były: środki na podjęcie działalności gospodarczej (11 osób, w tym 
jedna osoba została zatrudniona po ponownym profilowaniu), dofinansowanie 
wynagrodzenia osób powyżej 50-go roku życia (siedem osób), bon na zasiedlenie 
(13 osób), bon stażowy (10 osób), dziewięć osób podjęło zatrudnienie po 
działaniach w formie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, z tego 
sześć osób po ponownym profilowaniu (w rejestrach jako przyczynę 
wyrejestrowania podawano podjęcie zatrudnienia), dwie osoby zatrudniono po stażu 
(również po ponownym profilowaniu), jedna osoba oznaczona według wpisów 
w ewidencji Urzędu jako wyrejestrowana z powodu niestawienia się w PUP, 
wg danych uzyskanych z sytemu SYRIUSZ obejmujących raporty z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS), podjęła zatrudnienie.  

(dowód: akta kontroli Tom I str. 441-462) 

Trwałość zatrudnienia ww. 44 osób35 wyniosła: 
− ponad rok: w 17 przypadkach (od 405 dni do 1 161 dni), w tym w pięciu 

przypadkach po aktywizacji w formie bonu na zasiedlenie, w czterech - po 
przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonu stażowego, 
w trzech po pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, w jednym 
przypadku dotyczyło to osoby powyżej 50 roku życia, objętej refundacją części 
wynagrodzenia; 

− do roku: w 10 przypadkach (od 141 do 298 dni), po trzy przypadki aktywizacji 
w formie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonu 
stażowego i bonu na zasiedlenie. W jednym przypadku dotyczyło to osoby 
powyżej 50 roku życia, objętej refundacją części wynagrodzenia; 

− do trzech miesięcy: w 17 przypadkach (od jednego do 89 dni), w tym: w pięciu 
sprawach dotyczyło to osób powyżej 50 roku życia objętych refundacją części 
wynagrodzenia oraz bonu na zasiedlenie, w trzech przypadkach środków na 
podjęcie działalności gospodarczej oraz bonu stażowego, w jednym przypadku 
pośrednictwa pracy.   

Według wpisów w systemie SYRIUSZ, na 80 osób objętych kontrolą, status osoby 
bezrobotnej na dzień prowadzenia kontroli posiadało nadal 26 osób (32,5%). 
Na podstawie raportów ZUS ujętych w ww. systemie stwierdzono, że spośród 54 
osób niezarejestrowanych jako bezrobotne brak było informacji na temat 10 osób. 
W pozostałych przypadkach bezrobotni pobierali świadczenia emerytalne lub 

                                                      
35 Analizie poddano trwałość zatrudnienia osób, które znalazły zatrudnienie w okresie profilowania objętego kontrolą NIK.  
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przedemerytalne (cztery osoby), opiekuńcze (jedna osoba), prowadziły działalność 
gospodarczą (siedem osób) lub były zatrudnione (32 osoby).   

(dowód: akta kontroli Tom I str. 441-462) 

Dyrektor Urzędu podał, że przyczynami braku zatrudnienia osób objętych 
poszczególnymi formami aktywizacji zawodowej były: nieadekwatne 
z oczekiwaniami i przepisami wymogi pracodawcy, niskie wynagrodzenie, 
wykonywanie nierejestrowanej pracy, zagrożenie utraty świadczeń socjalnych, 
niespełnienie przez uczestnika oczekiwań pracodawcy, trudna sytuacja finansowa 
podmiotu, uniemożliwiająca ponoszenie pełnych kosztów zatrudnienia pracownika, 
a także możliwość skorzystania z innych form pomocy, które nie wymagają wkładu 
finansowego podmiotu gospodarczego. 

(dowód: akta kontroli Tom II str.117) 

3.2. W analizowanych 80 przypadkach, po ustaleniu profili pomocy osoby  
pozostawały w rejestrze bezrobotnych od 12 do 1 329 dni, przy czym w trakcie 
niniejszej kontroli w rejestrze ujętych było 26 z ww. osób (z tego: osiem z ustalonym 
I profilem pomocy, sześć z II, 12 z III).  Od ustalenia I profilu osoby te pozostawały 
w przedmiotowym rejestrze od 97 do 907 dni, w przypadku II profilu -  od czterech 
do 623 dni, a III profilu - od 115 do 1 329 dni.  

W 32 przypadkach profile ustalono w dniu rejestracji, w pozostałych od daty 
rejestracji osoby bezrobotnej w ewidencji Urzędu do profilowania upłynęło od 
sześciu do 3 431 dni36, przy czym przypadki ustalenia profili powyżej 30 dni 
dotyczyło osób zarejestrowanych w Urzędzie przed wejściem w życie  przepisów 
nakładających na Urząd obowiązek profilowania (27.05.2015 r.). 

 (dowód: akta kontroli Tom I str.441-462) 

3.3. Informacje dotyczące liczby poszczególnych form aktywizacji zawodowej 
stosowanych w PUP w kontrolowanym okresie przedstawiono w pkt. 1.4. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
 
3.4. W poszczególnych latach objętych kontrolą objętych kontrolą największą 
efektywnością kosztową37 podstawowych form aktywizacji zawodowej 
charakteryzowały się: 
− w 2014 r.: prace interwencyjne – 6 280 zł; szkolenia - 9 181 zł; roboty 

publiczne - 10 587 zł; staże - 14 860 zł. Dla pozostałych form efektywność ta 
wyniosła: dotacje na działalność gospodarczą (21 176 zł), refundacja kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy (34 054 zł);  

− w 2015 r.: szkolenia - 8 434 zł; roboty publiczne - 10 753 zł; staże - 11 385 zł; 
prace interwencyjne - 20 612 zł. Dla pozostałych form aktywizacji efektywność ta 
wyniosła: dotacje na działalność gospodarczą (28 434 zł), refundacja kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy (34 091 zł);  

− w 2016 r.: prace interwencyjne – 7 743 zł; staże – 8 788 zł; roboty publiczne - 
10 929 zł; szkolenia 12 438 zł. Dla pozostałych form efektywność ta wyniosła: 
dotacje na działalność gospodarczą (13 510 zł), refundacja kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy (37 143 zł);  

                                                      
36 Osoba o najdłuższym okresie od daty rejestracji jako bezrobotna (6.01.2005 r.) do ustalenia profilu (30.05.2014 r.) została 

przez Urząd zaktywizowana (1.09.2014 r.) poprzez dofinansowanie wynagrodzenia dla osoby powyżej 50 roku życia.  
37 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) 
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− w 2017 r.: prace interwencyjne – 5 986 zł; szkolenia – 9 173 zł; staże – 9 380 zł; 
roboty publiczne - 13 529 zł. Dla pozostałych form efektywność ta wyniosła: 
dotacje na działalność gospodarczą (20 857 zł), refundacja kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy (36 542 zł).  

Największą efektywność zatrudnieniową38 wykazywały: 

− w 2014 r.: prace interwencyjne (86,8%), roboty publiczne (84,8%), dotacje na 
działalność gospodarczą (83,6%). W dalszej kolejności: refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (60,7%), staże (54,4%), szkolenia (42,6%); 

− w 2015 r.: dotacje na działalność gospodarczą (90,2%) oraz roboty publiczne 
(88,7%). W dalszej kolejności: prace interwencyjne (81,7%), staże (69,5%), 
refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (59,5%), szkolenia (37,6%); 

− w 2016 r.: prace interwencyjne (92,3%) oraz dotacje na działalność gospodarczą 
(91%). W dalszej kolejności: roboty publiczne (86,2%), staże (83,8%), refundacja 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy (53,8%), szkolenia (29,8%). 

(dowód: akta kontroli Tom I str.630-637) 

Analiza dokumentacji dotyczącej 10 osób, które były objęte największą liczbą form 
aktywizacji zawodowych39 wykazała, że wszystkie ww. osoby w trakcie kontroli NIK 
były zatrudnione w ramach robót publicznych. 

 (dowód: akta kontroli Tom II str.88) 

Analiza trwałości stosowanych w latach 2013-2017 przez PUP w Szydłowcu form 
aktywizacji wykazała, że najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych  po 
odbytej aktywizacji w formie: 

− dotacji na działalność gospodarczą: spośród 503 osób, które skorzystały z tej 
formy aktywizacji, do rejestru bezrobotnych powróciło 165 osób (32,8%), z tego 
103 osoby do 2 lat od otrzymania środków, 40 osób do 3 lat, a 22 osoby powyżej 
3 lat. Nie powróciło do rejestru 338 osób (67,1%), z tego 115 osób do 2 lat od 
otrzymania środków, 84 osoby do 3 lat i 139 osób powyżej 3 lat od daty 
otrzymania środków; 

− bonu na zasiedlenie: spośród 146 osób, które skorzystały z tej formy, do rejestru 
powróciło 36 osób (24,6%), z tego 35 osób do dwóch lat od daty otrzymania 
bonu, a jedna w okresie do 3 lat. Nie powróciło do rejestru 110 osób (75,3%), 
z tego 74 osoby do 2 lat, 34 osoby do 3 lat, a dwie osoby powyżej 3 lat od daty 
otrzymania bonu. 

W przypadku stażu najwięcej osób wyrejestrowało się z powodu podjęcia 
zatrudnienia po aktywizacji w formie stażu (tj. po zakończeniu zatrudnienia 
u organizatora stażu) – 986 osób z 2 208, które uczestniczyły w tej formie 
aktywizacji (44,6%), z czego 960 osób powróciło do rejestru bezrobotnych (w tym 
323 osoby w okresie do 3 miesięcy, a 447 osób w okresie do roku), a 26 osób nie 
powróciło do rejestru bezrobotnych.  

 (dowód: akta kontroli Tom II str. 89-90) 

3.6. Dla innych, niż podstawowe formy aktywizacji zawodowej Urząd nie określał 
wskaźników efektywności kosztowej oraz zatrudnieniowej. Brak tych działań, według 

                                                      
38 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) 

39 Od 2014 r. ośmioma (cztery osoby) oraz siedmioma (sześć osób). 
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wyjaśnień Dyrektora Urzędu, wynikał z braku takiego obowiązku w przepisach. 
Wskaźniki te na lata 2014-2017 zostały wyliczone dla potrzeb kontroli NIK40 
i wynosiły:  

− w 2014 r.: dla bonu na zasiedlenie - 6 690 zł, bonu szkoleniowego - 6 328,6 zł; 
− w 2015 r.: dla bonu na zasiedlenie – 19 980 zł, bonu szkoleniowego - 12 500 zł; 

dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50-go roku życia - 7 250 zł; 
bonu stażowego - 1 768,8 zł; 

− w 2016 r.: dla bonu na zasiedlenie - 7 279,6 zł; 
− w 2017 r.: dla bonu na zasiedlenie - 8 344 zł. 

Efektywność zatrudnieniowa ww. form pomocy wyniosła: 

− w 2014 r.: dla bonu na zasiedlenie - 100%,  bonu szkoleniowego - 70%; 
− w 2015 r. największą efektywnością charakteryzowały się: bon stażowy (88,9%), 

bon na zasiedlenie (87%). W dalszej kolejności: dofinansowanie wynagrodzenia 
dla osób powyżej 50-go roku życia (85,7%) oraz bon szkoleniowy (25%); 

− w 2016 r i 2017 r.: bon na zasiedlenie (odpowiednio: 89,1% oraz 100%). 

Urząd nie prowadził działań aktywizacyjnych w postaci: grantu na telepracę, 
świadczeń aktywizacyjnych, pożyczek z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska 
pracy dla bezrobotnego lub podjęcie działalności gospodarczej, refundacji składek 
za bezrobotnych do 30-go roku życia. Przyczyny rezygnacji z tych form 
przedstawiono w pkt. 1.4. niniejszego wystąpienia.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 514,630-637) 

3.7. Monitorowanie efektywności zastosowanych form pomocy Urząd prowadził 
w oparciu o miesięczne analizy generowane z systemu SYRIUSZ. Informacje 
dotyczące przyczyn korzystania w znikomym zakresie z nowych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych oraz sposobu wykorzystywania analiz efektywności 
zatrudnieniowej przedstawiono w pkt 1.5 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że: PUP dokonuje analizy wskaźników dotyczących 
efektywności zatrudnieniowej i efektywności kosztowej41. Uzyskane dane 
wykorzystuje się do planowania i konstruowania wniosków aplikacyjnych pod kątem 
wskazywania we wnioskach form wsparcia przynoszących najwyższą skuteczność 
i efektywność zatrudnieniową, a zarazem obniżających efektywność kosztową oraz 
dokonuje obliczeń sporządzając sprawozdawczość z realizowanych programów. 
Te dane ustalone są głównie na potrzeby realizacji projektów z EFS, do wniosków 
o płatność oraz końcowych wniosków płatniczych, aby wykazać czy osiągnięto 
założone wskaźniki, a także na potrzeby regionalnych programów czy wniosków 
dotyczących środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra 
w momencie wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych. Powyższe dane 
również monitorowane są na bieżąco przy realizacji poszczególnych programów czy 
projektów w celu zapobiegania ewentualnym problemom w tym zakresie. Analiza 
obu wskaźników jest również niezbędna przy monitorowaniu Planu finansowego 
Funduszu Pracy.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 505-506) 

3.8. W 2016 r. Urząd osiągnął wskaźniki o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy 
o promocji zatrudnienia, w związku z czym w 2017 r. otrzymał środki z Funduszu 
Pracy na finansowanie kosztów nagród dla pracowników, o których mowa w art. 108 

                                                      
40 Według metodologii stosowanej przez PUP dla wyliczenia wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej 

podstawowych form aktywizacji zawodowej. Przedstawiono wskaźniki dla wszystkich nowych form aktywizacji 
zastosowanych przez Urząd i zakończonych w poszczególnych latach objętych kontrolą.  

41 Dotyczy to podstawowych form aktywizacji zawodowej. 
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ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Przedmiotowe wskaźniki dotyczyły 
efektywności zatrudnieniowej (79,27% przy wskaźniku krajowym 78,74%) oraz 
efektywności kosztowej (10.901,18 zł, przy wskaźniku krajowym 11.291,09 zł). 
W pozostałych latach nie uzyskano wskaźników uprawniających do otrzymania 
ww. środków.   

 (dowód: akta kontroli Tom II str. 84-85) 

 

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

Poddane analizie działania aktywizacyjnych PUP wobec 80 bezrobotnych 
skutkowały podjęciem zatrudnienia przez 70% tych osób (najwięcej w wyniku 
otrzymania jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności 
gospodarczej), jednak zaledwie w przypadku 17 osób (21,25%), 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 bonów na zasiedlenie, których 
stosowanie przez PUP w okresie objętym kontrolą było niewielkie. 

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 Kontroli42, wnosi o: 

1. Kontaktowanie się z organizatorami stażu oraz osobami skierowanymi na staż 
w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych 
w IPD bezrobotnych, w terminach i na zasadach określonych w § 8 ust. 1-3 
rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania. 

2. Wyeliminowanie z regulaminów przyznawania bonu na zasiedlenie oraz 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wymogów 
warunkujących ich udzielenie, ograniczających bezrobotnym możliwość 
ubiegania się o te środki, nieprzewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia 
i rozporządzeniu MPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

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. 

                                                      
42 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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 

 

Paweł Szafran  
Główny specjalista kontroli państwowej  

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

 

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

Podpis Podpis 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków 


