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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 Katarzyna Zglińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/23/2018 z 9 lutego 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 2-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 261, 08-400 Garwolin (dalej: 
„PUP” lub „Urząd”) 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 10) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Norbert Wilbik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie2 od dnia 1 lipca 
2016 r. (dalej: Dyrektor PUP) 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 4-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie podejmował działania zmierzające do 
aktywizacji osób bezrobotnych, jednakże stopa bezrobocia w powiecie (10,0% na 
koniec 2017 r.) utrzymywała się na poziomie znacznie wyższym niż w kraju (6,6%) 
oraz w województwie mazowieckim (5,6%), przy czym liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się z 6 000 osób na koniec 2014 r. do 4 240 (na dzień 31.12.2017 r). 
Urząd dokonywał analiz lokalnego rynku pracy, nie opracował jednak analizy 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie garwolińskim za lata 2016-
2017. Nie monitorował w sposób systemowy efektywności zatrudnieniowej 
stosowanych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Analizy wskaźników 
efektywności zatrudnieniowej i kosztowej były wykorzystywane głównie jako źródło 
danych do sporządzania planów podziału środków, przy czym promowane były 
formy pomocy o wysokim wskaźniku efektywności zatrudnieniowej.  
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, pożyczki z FP na utworzenie stanowiska dla bezrobotnego, pożyczki 
z FP na podjęcie działalności gospodarczej, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie 
do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia. Wynikało to głównie z braku 

                                                      
1 Poprzednio: T. Kościuszki 27, 08-400 Garwolin do 4 lutego 2018 r. 
2 Poprzednio: Waldemar Zaręba — Kierownik/Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy od 1 lipca 2000 r. do 30 marca 2016 r.  
3 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. 
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: „nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r.”. 
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zainteresowania bezrobotnych i pracodawców tymi formami, które były dla nich 
mniej atrakcyjne od pozostałych instrumentów rynku pracy. 
PUP zapewnił zatrudnienie doradców klienta w liczbie wyższej niż minimalna, 
ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu 
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy5. Profilowanie osób bezrobotnych co do 
zasady odbywało się niezwłocznie, jednak kontrola NIK stwierdziła przypadki 
opóźnień w ich sporządzeniu. W zakresie Indywidualnych Planów Działania6 
stwierdzone zostały przypadki braku rzetelności i indywidualnego podejścia do 
bezrobotnych oraz opóźnienia w ich sporządzaniu.  
PUP stosował formy aktywizacji zgodne z ustalonym profilem osób bezrobotnych. 
Bezrobotni kierowani byli na poszczególne formy pomocy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, jednak w przypadku bonu na zasiedlenie Urząd wprowadził obowiązek 
poręczenia, który nie wynikał z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy7. W ograniczonym zakresie podejmowano 
działania aktywizujące dla osób z ustalonym III profilem pomocy co wynikało m.in. 
z zawężonych przez ustawodawcę możliwych do zastosowania wobec nich form 
pomocy. 
Analiza skuteczności działań aktywizacyjnych PUP wobec 88 bezrobotnych 
wykazała, że zatrudnienie znalazło 60 osób (68,2%), jednak tylko w przypadku 
39 osób (44%) zatrudnienie trwało dłużej niż rok. Analiza trwałości zatrudnienia 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Garwolinie 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, 
w latach objętych kontrolą należało również, do najbardziej efektywnych 
zatrudnieniowo form.  

W Urzędzie nie funkcjonowała skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w zakresie  
realizacji zadań związanych m.in. z aktywizacją bezrobotnych, o czym świadczą 
stwierdzone nieprawidłowości w tym obszarze.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą PUP pozyskiwał informacje o lokalnym rynku pracy 
z „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, serwisu internetowego 
„Barometr zawodów” oraz analiz posiadanych danych własnych8. Urząd prowadził 
bieżącą analizę struktury bezrobotnych, mającą swoje odzwierciedlenie w podziale 
środków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Pozyskiwane 
były również informacje o powstających miejscach pracy w ramach współpracy 
z władzami samorządów gminnych powiatu garwolińskiego9. Źródłem informacji była 
lokalna prasa i portale internetowe, a także osoby bezrobotne, które po podjęciu 

                                                      
5 Dz. U. poz. 667. 
6 Dalej: „IPD”. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, zwana dalej: „ustawą o promocji zatrudnienia”. 
8 Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01.  
9 Podczas spotkań z wójtami pozyskiwane były informacje dotyczące prowadzonych działalności gospodarczych oraz nowych 
pracodawców. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zatrudnienia, zgłaszały informację do PUP. W 2015 r. na zlecenie Urzędu zostało 
przeprowadzone badanie dotyczące potrzeb przedsiębiorców pod kątem kwalifikacji 
i umiejętności obecnych i przyszłych pracowników10. Współpraca z pracodawcami 
prowadzona była przez dwóch pracowników pełniących funkcję doradcy klienta 
instytucjonalnego. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 158-361, 377-411, tom II str. 55-56) 

W latach 2014-2017 PUP prowadził w programie Syriusz11 bazę pracodawców12 
i ofert pracy13. Od roku 2014 liczba pracodawców wzrastała w stosunku do roku 
poprzedniego odpowiednio o: 12%, 44%, 28%. Wzrost w roku 2017 w stosunku do 
roku 2014 wyniósł 108%. W okresie styczeń i luty 2018 r. PUP zarejestrował 
61 pracodawców, co stanowiło 22% liczby pracodawców pozyskanych w roku 2017 
i 47% liczby pracodawców pozyskanych w 2014 r. 

Liczba oferowanych miejsc pracy wzrastała w stosunku do roku poprzedniego 
w latach 2014-2017 odpowiednio o: 38%, 17% i 14%. Wzrost w roku 2017 
w stosunku do roku 2014 wyniósł 84%. W okresie styczeń i luty 2018 r. PUP 
pozyskał oferty dotyczące 511 miejsc pracy, co stanowiło 18% liczby takich ofert 
pozyskanych w roku 2017 i 33% pozyskanych w roku 2014.  

Liczba ofert pracy w latach 2014-2017 wzrastała w stosunku do roku poprzedniego 
odpowiednio o: 30%, 4% i 4%. Wzrost w roku 2017 w stosunku do roku 2014 
wyniósł 42%. W okresie styczeń i luty 2018 r. Urząd pozyskał 252 oferty pracy, 
co stanowiło 21% liczby ofert pozyskanych w 2017 i 30% ofert pozyskanych w roku 
2014. Dyrektor PUP wyjaśnił, że analizując lokalny rynek pracy brał pod uwagę 
pracodawców współpracujących z PUP w latach poprzednich oraz nowo powstające 
zakłady pracy. Urząd weryfikował pracodawców również pod kątem ich skazania 
prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy, analizując druk 
składanej oferty pracy krajowej.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 373, 541, tom II str. 58) 

Z informacji posiadanych przez PUP wynika, że stosunek osób aktywnych i biernych 
zawodowo na terenie powiatu garwolińskiego w okresie objętym kontrolą kształtował 
się następująco: 71% do 29% (2014 r.), 78% do 22% (2015 r.), 77% do 23% 
(2016 r.), 74% do 26% (2017 r.). Z wyjaśnień Dyrektora PUP wynika, że PUP 
pozyskiwał dane dotyczące wskazanych osób ze strony internetowej Głównego 
Urzędu Statystycznego, opierał się na danych z systemu Syriusz oraz na wiedzy 
pracowników bezpośrednio współpracujących z klientami z poszczególnych gmin 
powiatu garwolińskiego.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 373, tom II str. 56) 

Za rok 2014 r. (I półrocze) i 2015 r. PUP opracował analizę zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w powiecie garwolińskim, z których wynika, że w kolejnych latach 
lista tych zawodów zmieniała się i w większości obejmowała inne zawody niż w roku 
poprzednim. 

Na podstawie wskazanej analizy, według elementarnych grup zawodowych, 
I półrocze 2014 r. charakteryzował deficyt14 w zawodach: gospodarz budynku, agent 

                                                      
10 „Badanie i diagnoza rynku pracy powiatu garwolińskiego” przeprowadzone przez Biostat sp. z o.o. 
11 System teleinformatyczny Syriusz Std używany przez powiatowe urzędy pracy. 
12 W 2014 r. PUP posiadał bazę 131 pracodawców, w roku 2015 r. - 147, w roku 2016 r. – 212, w 2017 r. – 273. 
13 Liczba pozyskanych ofert pracy w roku 2014 wyniosła 846 (liczba miejsc pracy – 1.570), 2015 – 1102 (liczba miejsc pracy – 
2.166), 2016 – 1152 (liczba miejsc pracy – 2540), w 2017 – 1204 (liczba miejsc pracy – 2889). 
14 Zawody deficytowe – to takie, na które istnieje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym 
zawodzie (tj. dla których liczba ofert pracy jest wyższa niż liczba bezrobotnych, odsetek długotrwale bezrobotnych nie 
przekracza wartości mediany, a odpływ bezrobotnych przewyższa napływ w danym okresie sprawozdawczym). 
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sprzedaży bezpośredniej, pracownik przy pracach prostych gdzie indziej 
niesklasyfikowany, pracownik biblioteki, galerii, muzeum i informacji naukowej. 
Zawodami nadwyżkowymi15 były: pracownik do spraw rachunkowości i księgowości, 
nauczyciel gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem nauczycieli 
kształcenia zawodowego), księgowy, posadzkarz, parkieciarz i glazurnik.  

Zgodnie z przedstawioną analizą za rok 2015 w powiecie garwolińskim, według 
elementarnych grup zawodów, zawodami deficytowymi były: wyższy urzędnik władz 
samorządowych oraz pracownik przygotowujący posiłki typu fast food, przewodnik 
turystyczny i pilot wycieczek, mistrz produkcji w przemyśle przetwórczym 
i pracownik wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowane. Zawodami 
nadwyżkowymi były: robotnicy leśni i pokrewni, maszyniści kotłów parowych 
i pokrewni, pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej 
niesklasyfikowani, robotnik budowy dróg, technik medyczny i dentystyczny, 
specjalista ds. społecznych, pośrednik handlowy. 

Za rok 2016 i 2017 analizy takie nie były sporządzane. Dyrektor PUP wyjaśnił, że 
wiedzę o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w tych latach PUP czerpał 
z serwisu internetowego Barometr Zawodów. Zgodnie z informacjami dotyczącymi 
powiatu garwolińskiego, zamieszczonymi na ww. stronie, w 2016 r. zawodami 
deficytowymi były m.in.: inżynier budownictwa, kierowca samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych, lekarz, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, operator 
urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej. 
Zawodami dużej nadwyżki były: ekonomista, kucharz, mechanik pojazdów 
samochodowych, rolnik i hodowca, sprzedawca i kasjer, technik mechanik.  

W roku 2017 liczba zawodów deficytowych powiększyła się w stosunku do roku 
poprzedniego o zawody: biolog, biotechnolog, biochemik, farmaceuta, fryzjer, 
kamieniarz, kosmetyczka, krawiec i pracownik produkcji odzieży, magazynier, 
monter instalacji budowlanych i konstrukcji metalowych, nauczyciel języków obcych 
i lektor, nauczyciel przedszkola i szkoły specjalnej, operator obrabiarek 
skrawających, pracownik przetwórstwa spożywczego, psycholog i psychoterapeuta, 
spawacz, spedytor i logistyk, ślusarz, technik elektryk, terapeuta zajęciowy. Zawody 
dużej nadwyżki w roku 2017 dotyczyły specjalności: ekonomista, murarz i tynkarz, 
obuwnik, robotnik budowlany, specjalista technologii żywności i żywienia, technik 
mechanik. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 373, 455-538) 

Z informacji wygenerowanych z systemu Syriusz16 wynika, że osoby bezrobotne 
wielokrotnie kierowane były na staż m.in. na stanowiska uznane za nadwyżkowe 
tj. nierokujące dalszego zatrudnienia: sprzedawca (249 osób), pracownik biurowy 
(134 osoby), technik prac biurowych (90 osób), pomoc kuchenna (38 osób), kucharz 
(25 osób), mechanik pojazdów samochodowych (24 osoby).  

Z wyjaśnień Dyrektora PUP wynika, że kierując osoby na staż, brał pod uwagę 
decyzję pracodawcy, który wskazywał stanowisko na jakie ma zostać skierowany 
kandydat. Urząd nie narzucał pracodawcy innego zawodu, niż wnioskowany. 
Pracodawcy składali deklaracje zatrudnienia bezrobotnego po odbytym stażu.  

W latach 2014-2017 osoby bezrobotne najczęściej kierowane były na staże do 
podmiotów niepublicznych. Liczba bezrobotnych skierowanych na staż do tych 
pracodawców wynosiła od 16 do 23. Dyrektor PUP wyjaśnił, że osoby kierowane 

                                                      
15 Zawody nadwyżkowe – to takie, na które istnieje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym 
zawodzie (tj. liczba ofert pracy jest niższa niż liczba bezrobotnych, długotrwałe bezrobocie jest relatywnie wysokie, wyższe od 
mediany, a napływ bezrobotnych przewyższa odpływ w danym okresie sprawozdawczym). 
16 Według metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby kontroli. 
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były na staż do konkretnych pracodawców nie na podstawie analiz, a specyfiki pracy 
danego zakładu. Wydane skierowania nie skutkowały każdorazowo przyjęciem 
osoby na staż. O wyborze spośród kandydatów skierowanych przez PUP decydował 
pracodawca, a charakter wykonywanych zadań i wymagania dotyczące 
predyspozycji mogły powodować rotacje wśród kandydatów. PUP kierując 
bezrobotnych brał pod uwagę deklarację i trwałość zatrudnienia.  

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 139-144, 189-198) 

Wyniki rozeznania PUP o lokalnym rynku pracy na terenie powiatu garwolińskiego 
w okresie objętym kontrolą dokonywane były na podstawie danych generowanych 
z systemu Syriusz. Dyrektor PUP wyjaśnił, że wśród osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne, dużą grupę stanowili sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), pracownicy 
produkcyjni oraz robotnicy wykonujący prace proste17. Kolejną grupę stanowiły 
osoby z zawodem mechanika samochodowego, mechanika maszyn rolniczych oraz 
pracownicy biurowi. Największe zapotrzebowanie na pracowników występowało 
w dwóch grupach zawodów: murarz, tynkarz18, zbrojarz oraz kucharz, fryzjer, 
kosmetyczka i szwaczka.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 373) 

Zagadnienia dotyczące pozyskiwania informacji o rynku pracy nie były w latach 
2014-2017 uregulowane w PUP w sposób systemowy. Zgodnie z wyjaśnieniem 
Dyrektora PUP, nie było konieczności takich uregulowań, ale ich wprowadzenie 
zostanie w przyszłości rozważone. Brak było komórek odpowiedzialnych za 
pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie tych danych. Analizy nie były 
opracowywane w sposób planowy. Z wyjaśnień Dyrektora PUP wynika, że w celu 
wymiany informacji o nowo powstałych, głównie małych i średnich 
przedsiębiorstwach, a także o planowanych działaniach prowadzonych przez gminy, 
utrzymywany był stały kontakt. W przypadku najbardziej zagrożonych bezrobociem 
gmin19 utrzymywany był kontakt telefoniczny z władzami gminnymi, organizowane 
były spotkania w urzędach lub szkołach. Podczas giełd i targów pracy prowadzone 
były bezpośrednie rozmowy z osobami bezrobotnymi, będące dodatkowym źródłem 
informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 373, tom II str. 56-57) 

1.2. Analiza wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej była 
wykorzystywana przez PUP głównie jako źródło danych do sporządzania planów 
podziału środków na poszczególne formy oraz - zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora 
PUP - również do rozpatrywania wniosków złożonych przez osoby bezrobotne, 
przedsiębiorców i pracodawców. Promowane były formy pomocy o wysokim 
wskaźniku efektywności zatrudnieniowej (dotacja dla bezrobotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej, refundacja dla pracodawców kosztów doposażenia 
stanowiska pracy). Na formy o najniższej efektywności zatrudnieniowej tj. szkolenia 
dla bezrobotnych, na kolejne lata przeznaczane były niższe kwoty. Podczas 
rozpatrywania wniosków pracodawców ubiegających się o organizację form pomocy 
dla bezrobotnych (prace interwencyjne, refundacja kosztów doposażenia stanowiska 
pracy), pod uwagę brane były efekty wywiązywania się pracodawców z deklaracji 
dalszego zatrudniania osób bezrobotnych. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 374, tom II str. 145-148) 

                                                      
17 Wg monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie garwolińskim za 2014 r. i 2015 r. zawód ten występował 
wśród zawodów deficytowych. 
18 Zawody murarz i tynkarz, wg Barometru Zawodów za 2017 r. wymienione zostały jako zawody nadwyżkowe. 
19 Parysów, Trojanów i Łaskarzew. 
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1.3. Propozycje podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu były przedstawiane do zaopiniowania Powiatowej 
Radzie Rynku Pracy20 w Garwolinie (dalej: PRRP). W latach 2014-201821, 
propozycje posiadały pozytywne opinie PRRP, wyrażone w formie uchwał22. 
W okresie objętym kontrolą PUP nie otrzymywał zaleceń Powiatowej Rady Rynku 
Pracy.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 431-454, tom II str. 58) 

1.4. 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 9.334,7 tys. zł dla 703 bezrobotnych. 
Według planu po zmianach, kwota ta wyniosła łącznie 10.222,3 tys. zł dla 780 
bezrobotnych23. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 10.195,7 tys. zł, tj. 109,2% 
planu pierwotnego i 99,7% planu po zmianach. W ramach tych środków, aktywizacją 
objęto 787 osób.  

W roku 2015 na aktywizację zawodową bezrobotnych PUP zaplanował środki 
finansowe w wysokości 11.666,2 tys. zł dla 957 bezrobotnych. Według planu 
po zmianach, kwota ta wyniosła łącznie 11.966,2 tys. zł dla 1.108 bezrobotnych24. 
Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 11.498,4 tys. zł, tj. 98,6% planu pierwotnego 
i 96,1% planu po zmianach. W ramach tych środków, aktywizacją objęto 1.085 osób.  

W roku 2016 na aktywizację zawodową bezrobotnych PUP zaplanował środki 
finansowe w wysokości 15.652,7 tys. zł dla 1.361 bezrobotnych. Według planu 
po zmianach, kwota ta wyniosła łącznie 15.307,4 tys. zł dla 754 bezrobotnych25. 
Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 14.266,1 tys. zł, tj. 91,1% planu pierwotnego 
i 93,2% planu po zmianach. W ramach tych środków, aktywizacją objęto 1.311 osób.  

W roku 2017, na aktywizację zawodową bezrobotnych PUP zaplanował środki 
finansowe w wysokości 16.313,1 tys. zł dla 1.266 bezrobotnych. Według planu 
po zmianach, kwota ta wyniosła łącznie 14.713,1 tys. zł dla 738 bezrobotnych26. 
Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 14.362,8 tys. zł, tj. 88% planu pierwotnego 
i 97,6% planu po zmianach. W ramach tych środków, aktywizacją objęto 1.356 osób. 

Najwięcej środków w latach 2014-2017 PUP przeznaczył na: dotacje na działalność 
gospodarczą (3.950,7 tys. zł, 3.552,9 tys. zł, 3.113,2 tys. zł i 3.128 tys. zł), staże 
(2.780 tys. zł, 3.085,3 tys. zł, 2.944,2 tys. zł i 2.313,7 tys. zł) oraz refundacje 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego27 
(2.205,5 tys. zł, 2.187,3 tys. zł, 2.593,1 tys. zł i 1.902,6 tys. zł). W latach 2016 i 2017 
PUP dodatkowo przeznaczył środki na refundację wynagrodzeń i składek na 
bezrobotnych do 30 roku życia na podstawie art. 150f ustawy o promocji 
zatrudnienia (2.665,1 tys. zł, 4.091,6 tys. zł).  

Najmniej środków w latach 2014-2017 przeznaczono na: bon szkoleniowy 
(7,1 tys. zł, 17,8 tys. zł, 19,4 tys. zł, w 2017 r. nie wydatkowano), bon stażowy 

                                                      
20 Do 27.05.2014 r. – Powiatowej Radzie Zatrudnienia. 
21 Wg stanu na 28 luty 2018 r. 
22 Uchwała nr 1/2014 PRZ z 30 stycznia 2014 r., 2/2014 PRZ z 28 marca 2014 r., 6/2014 z 29 grudnia 2014 r., nr 1/2015 
z 9 lutego 2015 r., 2/2015 z 5 maja 2015 r., 4/2015 z 29 grudnia 2015 r., 1/2016 z 21 stycznia 2016 r., 6/2016 z 30 grudnia 
2016 r., 7/2016 z 30 grudnia 2016 r., 1/2018 z 17 stycznia 2018 r.  
23 Wzrost w 2014 r. środków w stosunku do planu pierwotnego o 9,5%, wzrost liczby osób objętych formami wsparcia o 11%. 
24 Wzrost w 2015 r. środków w stosunku do planu pierwotnego o 2,6%, wzrost liczby osób objętych formami wsparcia o 15,8%. 
25 Spadek w 2016 r. środków w stosunku do planu pierwotnego o 2,2%, spadek liczby osób objętych formami wsparcia 
o 44,6%. 
26 Spadek w 2016 r. środków w stosunku do planu pierwotnego o 9,8%, spadek liczby osób objętych formami wsparcia 
o 41,7%. 
27 Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. 
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(19,2 tys. zł, 302,8 tys. zł, 116,2 tys. zł i 240,3 tys. zł), bon na zasiedlenie (w 2014 r. 
nie wydatkowano, 53,4 tys. zł, 160 tys. zł i 154,2 tys. zł).  

W latach objętych kontrolą Urząd nie stosował następujących form aktywizacji 
wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r.: grant na 
telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki z FP na utworzenie stanowiska dla 
bezrobotnego, pożyczki z FP na podjęcie działalności gospodarczej, bon 
zatrudnieniowy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.  

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora PUP, przy sporządzaniu planu podziału środków 
FP i EFS28 na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, brane były pod uwagę: 
sytuacja na lokalnym rynku pracy, zainteresowanie bezrobotnych i pracodawców 
poszczególnymi formami wsparcia. Środki przeznaczone na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności odnośnie instrumentów rynku pracy 
wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia, były adekwatne 
do potrzeb i wystarczające (PUP nie występował do Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej29 z wnioskami o środki z rezerwy). 

Nadwyżki, w porozumieniu z Powiatową Radą Rynku Pracy, były przenoszone na 
realizację innych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w związku 
z niedostateczną ilością środków finansowych w stosunku do zapotrzebowania: 

− w 2014 r. nadwyżka 100,3 tys. zł ze stażu, 74 tys. zł z robót publicznych 
i  14,6 tys. zł z pozostałych form aktywizacji została przeniesiona na prace 
interwencyjne (62,9 tys. zł) i dotacje na działalność gospodarczą (126 tys. zł); 

− w 2015 r. nadwyżka 113,7 tys. zł z prac interwencyjnych, 145 tys. zł z bonu 
stażowego, 17 tys. zł z refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
i 56,3 tys. zł z pozostałych form aktywizacji, została przesunięta na: staże 
(67 tys. zł), dotacje na działalność gospodarczą (260 tys. zł), bon na zasiedlenie 
(5 tys. zł); 

− w 2016 r. nadwyżka 180 tys. zł z robót publicznych oraz 340 tys. zł z bonu 
stażowego została przesunięta na staże. Nadwyżka 50 tys. zł z pozostałych 
form została przesunięta na: dotacje na działalność gospodarczą (5 tys. zł), 
prace interwencyjne (25 tys. zł) i staże (20 tys. zł); 

− w roku 2017 nadwyżka 3 tys. zł z robót publicznych i 7,8 tys. zł z bonu na 
zasiedlenie została przesunięta na staże. Nadwyżka 9,6 tys. zł z bonu 
stażowego, 5,4 tys. zł z refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
i 60 tys. zł z pozostałych form aktywizacji, zostały przesunięte na prace 
interwencyjne.  

W roku 2015 PUP nie zrealizował wszystkich form aktywizacji (staże, jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy) w ramach projektu regionalnego „Mazowsze 
2016". Na realizację ww. form Urząd otrzymał środki w wysokości 1.892 tys. zł. 
Grupę docelową programu stanowiły osoby bezrobotne spełniające jednocześnie 
3 przesłanki: posiadające status osoby długotrwale bezrobotnej, zamieszkujące 
na terenach wiejskich, posiadające wykształcenie nie wyższe niż zawodowe. PUP 
nie zdołał pozyskać wystarczającej liczby osób bezrobotnych i pracodawców (mimo 
przeprowadzonej kampanii informacyjnej) by móc zrealizować program w 100%. 
Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej30, wysokość środków FP na 
rok 2016 została zmniejszona o 583,2 tys. zł. Dyrektor PUP wyjaśnił, że powodem 

                                                      
28 Europejski Fundusz Społeczny. 
29 Dalej: „MRPiPS”. 
30 Znak: DF-I.4021.7.14.2016.MG z dnia 21 września 2016 r. 
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braku zainteresowania tym programem był fakt, że kwoty wsparcia były dużo niższe, 
niż wypłacane z FP lub EFS, a także okres realizacji stażu był krótszy 
(do 5 miesięcy), natomiast staże organizowane ze środków FP lub EFS mogły trwać 
do 12 miesięcy, przy takich samych wymogach zatrudnieniowych tj. 3 miesiące 
zatrudnienia po zakończonym stażu.   

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 82-157, 373-376, 431-454, tom II str. 2-29, 68-70, 
139-144, 155, 164-167, 222) 

1.5. Głównymi barierami utrudniającymi wprowadzenie i realizację nowych form 
aktywizacji bezrobotnych wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia z 2014 roku, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora PUP i kierownika 
Referatu ds. Obsługi Formalno-Merytorycznej w PUP, był brak zainteresowania ze 
strony bezrobotnych i pracodawców. Powodem było zawężenie grupy docelowej 
mogącej korzystać z tych form. Realizowane równocześnie dotychczasowe formy 
okazały się bardziej atrakcyjne finansowo i czasowo dla osób bezrobotnych (staż 
w ramach bonu stażowego trwał do sześciu miesięcy, staż realizowany ze środków 
FP lub EFS do 12 miesięcy). W roku 2016 i 2017 realizowana była korzystna 
finansowo forma pomocy – refundacja części wynagrodzenia i składek dla osób 
bezrobotnych do 30 roku życia. Grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego 
i pożyczki z FP na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego nie realizowano 
ze względu na stosowane dotychczasowe formy (prace interwencyjne, roboty 
publiczne) i wprowadzoną formę wsparcia – refundację kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, która była atrakcyjna w aspekcie 
finansowym (kwotę refundacji stanowiła sześciokrotna wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia), a wywiązanie się wnioskodawcy z zapisów umowy powodowało, że 
przyznane przez Urząd środki nie podlegały zwrotowi. Pożyczek z FP na podjęcie 
działalności gospodarczej nie realizowano ze względu na prowadzone cykliczne 
nabory wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej dla osób bezrobotnych, które zabezpieczały zapotrzebowanie ze 
strony bezrobotnych, a przyznane przez Urząd środki, po wywiązaniu się 
wnioskodawcy z zapisów umowy, nie podlegały zwrotowi. Brak zainteresowania ze 
strony bezrobotnych oraz pracodawców dotyczył refundacji składek za bezrobotnych 
do 30 roku życia, bonu zatrudnieniowego i dofinansowania do wynagrodzenia osób 
powyżej 50 roku życia. Barierami utrudniającymi wprowadzenie i realizację tych form 
aktywizacji były realizowane równocześnie dotychczasowe formy tj. prace 
interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia 
stanowiska pracy oraz wprowadzenie w 2015 r. refundacji dla pracodawcy lub 
przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych 
bezrobotnych do 30 roku życia.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 375-376, tom II str. 153-154) 

1.6. W okresie objętym kontrolą zatrudnienie w PUP wynosiło od 41 osób w 2014 r. 
i 2017 r., do 42 w 2015 r. i 43 w 2016 r. Liczba pracowników pełniących w PUP 
funkcję doradcy klienta była wyższa niż minimalna liczba31 ustalona na podstawie 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Od 2014 
do 2017 wynosiła ona kolejno: 15, 17, 18, 15 osób (zatrudnienie średnioroczne).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 362-369, 376, 414-415, 426-428) 

                                                      
31 Minimalna liczba doradców klienta: 12 w latach 2014 r. – 2016 r., 13 w 2017 r. 
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Funkcję doradcy klienta PUP pełnili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: 
pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz 
specjalisty ds. programów, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia.  

Na stanowisku pośrednika pracy32 i specjalisty ds. programów33 zatrudnieni byli 
również stażyści. Nie pełnili oni funkcji doradcy klienta.   

W latach 2014-2017, średnia liczba bezrobotnych przypadająca na jednego 
pracownika: 
− pełniącego funkcję doradcy klienta - wyniosła odpowiednio: 402, 327, 267 i 283 

osoby; 
− pełniącego funkcję pośrednika pracy - 753, 696, 534 i 606 osób,  
− pełniącego funkcję doradcy zawodowego - 1.506, 1.392, 1.202 i 1.413 osób,  
− pełniącego funkcję specjalisty ds. rozwoju zawodowego - 6.025, 5.567, 4.809 

i 4.240 osób. 
 (dowód: akta kontroli, tom I str. 362-369, 414-415) 

Liczba doradców klienta w latach 2014-2017, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora 
PUP, była wystarczająca. Dokładali wszelkich starań, by każdy bezrobotny, który 
zgłosił się w danym dniu, został obsłużony. W celu usprawnienia obsługi osób 
bezrobotnych, doradcom klienta zostały przydzielone poszczególne gminy z terenu 
powiatu. Doradcy, w miarę możliwości, stale współpracowali z daną grupą 
bezrobotnych, a ilość osób przypadająca na jednego doradcę była podobna. Czas 
poświęcony na obsługę klienta wynosił od dziesięciu do 15 minut, uzależniony był 
od potrzeby osoby bezrobotnej. Na długość wizyty wpływ miała sytuacja rodzinna, 
materialna, społeczna bezrobotnego oraz oddalenie od rynku pracy i gotowość 
do powrotu na rynek pracy. Dziennie pracownik obsługiwał średnio dziewięć osób 
(biorąc pod uwagę: wizyty planowe, ustalenie profilu, zapytania do ZUS, wydanie 
skierowania, przygotowanie wezwania). 

Liczba wizyt u doradców klienta w latach 2014 – 2017 wyniosła odpowiednio: 
30.350, 32.860, 34.553, 13.851. Liczba wizyt w ciągu dnia wyniosła: 115, 60, 131, 
53. Liczba wizyt na osobę w ciągu dnia wyniosła: 8, 4, 8, 3. 

PUP wydał skierowania do pracy odpowiednio: 1.216, 1.435, 1.978, 665 
bezrobotnym, w tym skierowania na staż: 445, 631, 429, 354 osobom. Propozycje 
pracy przyjęto odpowiednio w: 824, 990, 1.117, 361 przypadkach, a odrzucono 
odpowiednio w: 168, 148, 221, 89 przypadkach. Propozycje pracy były odrzucane 
w większości przez kobiety (68 %, 62 %, 60 %, 69 %). 

Średni czas oczekiwania bezrobotnych na spotkanie z doradcą klienta wynosił 60 
dni. W badanej losowo próbie, w 18 na 88 przypadków czas oczekiwania na 
spotkanie z doradcą wyniósł od czterech do ośmiu miesięcy. Zgodnie 
z wyjaśnieniem Dyrektora PUP, ww. terminy wynikały z faktu, że osoby pobierające 
zasiłek dla bezrobotnych w okresie jego trwania obsługiwane są przez Dział 
Ewidencji i Świadczeń, który nie odnotowuje wizyt w systemie Syriusz. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 414-415, tom II str. 30, 209) 

W roku 2015 i 2016 wzrost liczby pracowników pełniących funkcję doradcy klienta34 
przełożył się na spadek liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę 
klienta odpowiednio o 18,5% i 33,5% w stosunku do roku 2014. W roku 2017 

                                                      
32 2014 r. – 1 osoba, 2015 r. – 1 osoba, 2017 r. – 1 osoba. 
33 2017 r. – 1 osoba. 
34 Liczba bezrobotnych przypadająca na jednego pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta od 2014 r. do 2017 r. 
wyniosła kolejno: 402; 327; 267; 283 (zatrudnienie średnioroczne wg. osób i etatów). Zatrudnienie na stanowisku doradcy 
klienta w latach 2014-2017 wyniosło kolejno: 15, 17, 18, 15 osób. 
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zatrudnienie na stanowisku doradcy klienta spadło do 15 osób, jak w roku 2014. 
Przełożyło się to na wzrost liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego 
doradcę klienta. Jednak liczba ta nie przekroczyła ilości osób bezrobotnych 
przypadających na jednego doradcę klienta w latach 2014 i 2015, a od roku 2016 
była wyższa o 6%. Z wyjaśnień Dyrektora PUP wynika, że spadek liczby osób 
bezrobotnych obsługiwanych przez jednego doradcę klienta w kolejnych latach miał 
wpływ na poświęcenie większej uwagi klientowi. Spadek liczby doradców klienta 
w 2017 r. spowodowany był zaprzestaniem zatrudniania pracowników na 
zastępstwa (w związku z powrotem pracowników z urlopów macierzyńskich).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 414-415, tom II str. 31) 

1.7. Zgodnie ze sprawozdaniami o rynku pracy MPiPS-01: 

− liczba bezrobotnych na koniec roku 2014 wyniosła 6.025, profil pomocy ustalono 
dla 5.606 osób (I profil - 145, II profil – 4.162, III profil -1.299), 

− liczba bezrobotnych na koniec roku 2015 wyniosła 5.567, profil ustalono dla 
5.449 osób (I profil - 69, II profil – 4.280, III profil – 1.100), 

−  liczba bezrobotnych na koniec roku 2016 wyniosła 4.809, profil ustalono dla 
4.629 osób (I profil - 35, II profil – 3.680, III profil – 914), 

− liczba bezrobotnych na koniec roku 2017 wyniosła 4.240, profil ustalono dla 
4.118 osób (I profil – 15, II profil – 3.149, III profil – 954),  

Udział osób z ustalonym profilem w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2014 r. wyniósł 
93%, w 2015 r. - 98%, w 2016 r. – 96%, w 2017 r. – 97%. 

Różnica pomiędzy ilością osób bezrobotnych w danym roku, a liczbą osób dla 
których określono profil, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora PUP, wynikała z faktu, 
że nie wszystkie osoby bezpośrednio po rejestracji trafiały do doradcy klienta w celu 
ustalenia profilu, mimo przekazanej im informacji o takiej konieczności. Sytuacja 
taka miała również miejsce w przypadku osób rejestrujących się w grudniu danego 
roku. Profil dla tych osób uzupełniany był podczas ich kolejnej wizyty. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 158-361, tom II str. 54, 59-67) 

W celu ustalenia profilu pomocy dla osoby bezrobotnej stosowany był 
kwestionariusz do profilowania bezrobotnych35. Doradca klienta Centrum Aktywizacji 
Zawodowej w PUP wyjaśniła, że w celu określenia gotowości bezrobotnego do 
podjęcia pracy, zadawane było pytanie podstawowe „czy bezrobotny chce 
pracować?”. Następnie przystępowano do przeprowadzenia wywiadu 
z bezrobotnym zadając mu pytania z katalogu. Pytania były czytelne i bezrobotni nie 
mieli problemu z ich interpretacją, z wyjątkami dotyczącymi osób powyżej 50 roku 
życia. W przypadku wystąpienia problemów interpretacyjnych, były one wyjaśniane 
w trakcie rozmowy tak, by trafić do tych osób z odpowiednią pomocą. Osoby 
bezrobotne były pytane o formy aktywizacji, z jakich chciałyby skorzystać. 
Ich preferencje były uwzględniane w zależności od dostępności danej formy.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 412-413) 

Osoba bezrobotna po ustaleniu profilu miała możliwość wnioskowania o jego 
zmianę. PUP nie posiadał procedury wewnętrznej w tym zakresie. Jak wynika 

                                                      
35 Kwestionariusz składa się dwóch integralnych części, których podział ma charakter  funkcjonalny. Część I - to osiem pytań, 
które dotyczą danych jakie na temat każdej osoby bezrobotnej dostępne są w jej karcie rejestracyjnej, w związku z czym 
pracownik nie musi zadawać tych pytań, odpowiedzi generują się automatycznie po zainicjowaniu przez pracownika PUP 
procesu profilowania. Kwestionariusz powiązany jest z bazą danych systemu Syriusz. Część II - to szesnaście pytań, które 
pracownik prowadzący wywiad zadaje osobie bezrobotnej. Pytania zadawane są w określonej kolejności. Po uzyskaniu 
odpowiedzi na pytanie pracownik zaznacza ją na formularzu Kwestionariusza. Pytania tej części pozwalają na pozyskanie 
szeregu informacji o osobie bezrobotnej, których urząd pracy nie gromadzi w trakcie rejestracji, dot. m.in. umiejętności 
zawodowych bezrobotnego oraz ich przydatności na lokalnym rynku pracy.  
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z wyjaśnień Dyrektora PUP, doradcy klienta przystępowali do ponownego ustalenia 
profilu pomocy, jeśli zaszła istotna zmiana sytuacji bezrobotnego tj. podniesienie 
kwalifikacji czy ustanie utrudnień z dojazdem. W kontrolowanym okresie 
nie wystąpiły przypadki wyłączenia z rejestru bezrobotnych osób, które odmówiły 
ustalenia profilu pomocy.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 158-361, tom II str. 31) 

Na losowo wybranej próbie 88 osób bezrobotnych, dla których określonych zostało 
łącznie 132 profili pomocy ustalono, że PUP ustalił profile pomocy niezwłocznie po 
rejestracji (w dniu rejestracji, w terminie siedmiu do 10 dni po rejestracji) w 113 
przypadkach. W 19 przypadkach stwierdzono opóźnienia w ustaleniu profilu po 
upływie terminu obowiązywania Indywidualnego Planu Działania (dalej: „IPD”), które 
wyniosły od 31 do 920 dni. Dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne przed dniem 
wejścia w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r., PUP ustalił 
profile do końca 2014 r.  

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki niewyrażenia zgody przez osobę 
bezrobotną na ustalenie profilu. Po ustaleniu profilu osoby były ustnie informowane, 
jakimi formami pomocy mogą zostać objęte w ramach ustalonego profilu. Zgodnie 
z wyjaśnieniem Dyrektora PUP, informacje o oferowanych formach pomocy nie 
w każdym przypadku były zawierane w karcie rejestracyjnej lub w systemie Syriusz. 
Dyrektor zamierza dołożyć wszelkich starań by informacje te były odnotowywane.  

W latach 2014-2017 na działania PUP zostało złożonych pięć skarg, w tym jedna 
dotycząca aktywizacji osoby bezrobotnej. Skarga dotyczyła m.in. negatywnie 
rozpatrzonego wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności 
gospodarczej, niepodejmowania inicjatyw doszkalania, przebranżowienia 
i podniesienia kwalifikacji bezrobotnego oraz braku wsparcia ze strony PUP 
w zakresie efektywnego poszukiwania pracy36.  

Z badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK wśród 40 bezrobotnych 
wynika, że 29 osób było zainteresowanych innymi formami pomocy niż zostały im 
zaoferowane (w ramach profilowania i IPD), a dziewięć osób wnioskowało 
o udzielenie takiej formy. Cztery osoby wskazały, że przyczyną odmowy była 
ograniczona ilość miejsc, brak doświadczenia, a w jednym przypadku powodem była 
wcześniej udzielona forma.  

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 37-50, 91-138, 149, 199-206, 209, 229-469) 

1.8. W okresie objętym kontrolą, zmiany profili pomocy określonych bezrobotnym 
kształtowały się następująco: w 2014 r. – 13 zmian, w 2015 r. – 38 zmian, w 2016 r. 
– 102 zmiany, w 2017 r. – 42 zmiany. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora PUP, Urząd 
nie posiadał informacji, czy zmiana profilu nastąpiła z inicjatywy PUP czy 
na wniosek osoby bezrobotnej (system informatyczny Syriusz nie selekcjonował 
danych w tym zakresie). Zmiany profilu dokonywane były w związku ze zmianą 
sytuacji życiowej osoby bezrobotnej. Brana była pod uwagę chęć powrotu 
bezrobotnego na rynek pracy i perspektywa aktywizacji. Według stanu na dzień 
13 kwietnia 2018 r. w systemie Syriusz ilość zmian wzrosła do 202. W większości 
dokonywana była zmiana z profilu I i III na II (192 przypadki), dziewięć razy z profilu 
II na profil III, jeden raz z profilu II na profil I.  

                                                      
36 W 2013 r. w wyniku skargi osoby bezrobotnej, po przeprowadzonej kontroli, Wojewoda Mazowiecki stwierdził 
nieprawidłowości w zakresie rejestracji, uzupełniania lub modyfikacji danych dotyczących bezrobotnych dokonujących 
ponownej rejestracji. W 2015 r. skarga w sprawie została przez bezrobotnego złożona do NIK, w 2016 r. do Prezesa Rady 
Ministrów, Prezydenta RP i Wojewody Mazowieckiego. Następnie została przekazana do Starosty Garwolińskiego i PUP 
celem udzielenia odpowiedzi. PUP ustosunkował się do zarzutów i przekazał informacje o możliwości udzielania pomocy 
bezrobotnemu. 
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W analizowanej próbie osób bezrobotnych, profile określono 83 razy. W 26 
przypadkach bezrobotnym został ustalony inny profil pomocy, niż pierwotnie – 
w 19 przypadkach z inicjatywy PUP (po ponownej rejestracji bezrobotnego, 
po upływie terminu obowiązywania IPD, w celu zaoferowania bezrobotnemu oferty 
aktywizacji, z której nie mógłby skorzystać z poprzednim profilem), w siedmiu 
przypadkach z inicjatywy bezrobotnego tj. zmiany sytuacji życiowej, adresu 
zamieszkania, powrót na rynek pracy, w celu uzyskania oferty pracy z Urzędu.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 412-413, tom II str. 31, 91-138, 213-221) 

1.9. W okresie od 2014 r. w ramach badanej próby, bezrobotni wnioskowali 
o zmianę z profilu I na II (cztery razy w terminie od 7 do 13 miesięcy od ustalenia 
poprzedniego profilu), z profilu III na II (dwa razy w terminie od 10 do 17 miesięcy od 
ustalenia poprzedniego profilu) i z profilu II na III (jeden przypadek, po 20 
miesiącach od ustalenia poprzedniego profilu).  

Bezrobotni uzasadniali swoje wnioski o zmianę profilu zmianą sytuacji życiowej 
(zmianą adresu zamieszkania, ciążą, chęcią uzyskania oferty pracy niedostępnej dla 
obecnego profilu). W badanej próbie nie wystąpiły przypadki odmowy ustalenia 
przez PUP nowego profilu.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138) 

1.10. Z wyjaśnień Dyrektora PUP w zakresie profilowania osób bezrobotnych 
wynika, że wprowadzenie profili pomocy nie wpłynęło znacząco na wzrost jakości 
świadczenia usług osobom bezrobotnym, a tym samym kierowania do nich 
odpowiedniej pomocy. Jako bariery wskazał trudności ze zrozumieniem przez osoby 
bezrobotne zadawanych pytań i podważanie przez nie sensowności samego 
profilowania. Jako kwestie do rozważenia podał sens zadawania klientowi kolejnych 
pytań w przypadku, gdy na pytanie dotyczące wskazania przyczyn utrudniających 
podjęcie pracy (pytanie 13), bezrobotny wskazuje ograniczenia zdrowotne. Pytanie 
21 dotyczące powodów podjęcia pracy, innych niż uzyskanie dochodu, pod kątem 
efektywności świadczenia usług rynku pracy określił jako zbędne, ponieważ doradca 
klienta nie uzyskiwał przydatnych informacji o kliencie. Jako istotne wskazał 
zagadnienia związane z możliwościami podjęcia pracy i oczekiwaniami względem 
form pomocy. Dyrektor PUP nie widzi potrzeby zmiany konstrukcji samych pytań 
ujętych w kwestionariuszu, ponieważ odsetek osób mających trudności z ich 
zrozumieniem nie jest znaczący, a doradca klienta w razie konieczności 
przeformułowuje pytania tak, by były łatwiejsze do zrozumienia.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 31, 56) 

1.11. Zgodnie ze sprawozdaniami MPiPS-01, liczba bezrobotnych w stosunku do 
ustalonych IPD za poszczególne lata kształtowała się następująco: 2014 r. - 6.025 
bezrobotnych (IPD – 4.824), 2015 r. - 5.567 bezrobotnych (IPD – 4.433), 2016 r. -
4.809 bezrobotnych (IPD – 4.337), 2017 r. - 4.240 bezrobotnych (IPD – 3.872).  

W latach 2014-2017 wyłączenie bezrobotnych z ewidencji w związku 
z niestawieniem się w PUP w wyznaczonym terminie i niepowiadomieniem w ciągu 
siedmiu dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, miało miejsce 
odpowiednio w: 1.425, 1.072, 1.157 i 905 przypadkach. Dyrektor PUP wyjaśnił, że 
osoby bezrobotne były odpowiednio informowane o terminie zgłoszenia do Urzędu, 
były wzywane pisemnie, miały również możliwość kontaktu telefonicznego 
z doradcą. Bezrobotni podlegali wyłączeniu z ewidencji również z powodu 
rozpoczęcia aktywizacji, podjęcia pracy, odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej 
pracy lub innej formy pomocy bez uzasadnionej przyczyny, niepotwierdzenia 
gotowości do pracy, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego, osiągnięcia 
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wieku emerytalnego, nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego, 
emerytalnego i rentowego oraz z innych powodów (np. korzystanie ze świadczeń 
pomocy społecznej, posiadanie gospodarstwa rolnego). 

Przerwanie stażu przez osoby bezrobotne, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora PUP 
nastąpiło w latach 2014-2017 odpowiednio w: 9, 7, 11 i 12 przypadkach. Przerwanie 
szkolenia w 2014 r. nie wystąpiło, a w latach 2015-2017 wystąpiło odpowiednio 
w: czterech, pięciu i czterech przypadkach. Przypadki te związane były z podjęciem 
pracy przez osobę bezrobotną. 

Jak wyjaśnił Dyrektor PUP, IPD przygotowywane były w najbardziej dogodnym dla 
bezrobotnego czasie, tj. w dniu ustalenia profilu lub podczas kolejnej wizyty. Dla 
osób zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, IPD nie były 
przygotowywane. Składane w PUP oferty pracy były konsultowane przez doradcę 
klienta instytucjonalnego. W okresie objętym kontrolą zdarzały się przypadki, 
w których PUP nie był w stanie znaleźć osoby spełniającej kryteria i oczekiwania 
pracodawcy. W takich sytuacjach, pracownicy proponowali pracodawcy obniżenie 
stawianych w ofercie wymagań, a także jej upowszechnienie w innych urzędach 
pracy.  

Na podstawie analizy 123 IPD opracowanych dla 88 bezrobotnych stwierdzono, że 
w 19 przypadkach IPD zawierały wszystkie elementy określone w art. 34a ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia, natomiast w 104 przypadkach brak było zapisów 
dotyczących: określenia działań możliwych do zastosowania przez Urząd w ramach 
pomocy określonej w ustawie (94 IPD), zaplanowanych działań do samodzielnej 
realizacji przez bezrobotnego w celu poszukiwania pracy (35 IPD), zaplanowanych 
terminów realizacji poszczególnych działań (99 IPD), formy, planowanej liczbie 
i terminach kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem Urzędu (17 IPD) 
oraz określenia terminu i warunków zakończenia realizacji IPD (5 przypadków).  

W 62 przypadkach IPD zostały przygotowane w terminach określonych w art. 34a 
ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. W 22 przypadkach termin na przygotowanie 
IPD został przekroczony (od 4 do 667 dni), w 31 przypadkach pomiędzy 
zakończeniem jednego, a sporządzeniem drugiego IPD dla tego samego 
bezrobotnego występowały przerwy (od 10 do 554 dni), sześć IPD zostało 
przygotowanych na podstawie nieuaktualnionego profilu pomocy, w jednym 
przypadku nie określono daty, do której obowiązywało IPD, w jednym przypadku 
IPD miało jednodniowy termin obowiązywania.  

Opracowane przez PUP IPD przewidywały działania podobne do zawartych w IPD 
innych bezrobotnych. W 10 przypadkach ze 123 analizowanych, pomiędzy IPD nie 
było różnic. Zawierały takie same zapisy dotyczące warunków zakończenia 
(zatrudnienie lub samozatrudnienie), działań do zastosowania przez Urząd 
w ramach pomocy określonej w ustawie (inne działanie lub rozpoczęcie działalności 
gospodarczej), działania do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy 
(kontakt z PUP), planowane kontakty z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, 
innym pracownikiem urzędu (termin, kontakt osobisty, poinformowano o formach 
wsparcia). W pozostałych przypadkach IPD bezrobotnych z ustalonym takim samym 
profilem pomocy, różniły się nieznacznie (informacje były uzupełniane o dodatkowe 
dane).  

W 58 przypadkach IPD zawierały informacje na temat preferencji bezrobotnych 
odnośnie sposobu aktywizacji, rodzaju pracy, którą chcieliby podjąć. 
Kwestionariusze do profilowania i karty rejestracyjne zawierały ww. dane oraz 
informacje dotyczące kwalifikacji bezrobotnych. PUP wykorzystywał te informacje 
ukierunkowując działania skierowane do bezrobotnych. W przypadku dziewięciu 
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bezrobotnych, w systemie Syriusz odnotowano informacje na temat propozycji form 
pomocy, które nie zostały przewidziane w przygotowanych dla nich IPD. Informacje 
były zapisywane podczas wizyty bezrobotnego w PUP. Zgodnie z wyjaśnieniem 
Dyrektora PUP, były one wykorzystywane przez doradców klienta w pośrednictwie 
przy dopasowaniu ofert pracy i innych form aktywizacji zawodowej. 

W systemie Syriusz nie wprowadzono informacji o wizytach bezrobotnych z prawem 
do zasiłku, którzy potwierdzali swoją gotowość do podjęcia pracy. Były one 
wprowadzane w aktach papierowych w Dziale Ewidencji i Świadczeń. Dyrektor PUP 
podał, że w najbliższym czasie planowane są zmiany w organizacji Urzędu, które 
przyczynią się do wyeliminowania takich sytuacji. 

PUP kontaktował się z bezrobotnymi w okresie realizacji IPD średnio co 60 dni. 
W 20 przypadkach (z 88 poddanych analizie) kontakt ten odbywał się w odstępach 
od dwóch do czterech miesięcy (trzy przypadki), od dwóch do pięciu miesięcy (dwa 
przypadki), od dwóch do sześciu miesięcy (sześć przypadków), od dwóch 
do siedmiu miesięcy (siedem przypadków) i od dwóch do ośmiu miesięcy (dwa 
przypadki). Kontakt odbywał się w sposób bezpośredni podczas wizyty (informacja 
o tym odnotowywana była w systemie Syriusz) i telefoniczny (odnotowywany 
w teczce papierowej). Przedmiotem spotkań i rozmów było przedstawienie ofert 
pracy i możliwości aktywizacji zawodowej.  

W przypadku realizacji określonej formy pomocy na rzecz bezrobotnego w ramach 
IPD przez inny podmiot, w przypadku stażu i bonu stażowego, kontakt z PUP 
odbywał się poprzez przekazanie PUP do piątego dnia danego miesiąca listy 
z podpisem bezrobotnego i pracodawcy (osobiście lub za pośrednictwem poczty). 
Lista była przekazywana przez bezrobotnego lub pracodawcę. Z pracodawcą 
utrzymywany był kontakt telefoniczny.  

Przedmiotem rozmów, spotkań, korespondencji pracowników PUP z realizatorem 
pomocy dla bezrobotnego było potwierdzenie odbywania formy przez bezrobotnego, 
wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości (kontakt telefoniczny nieodnotowywany) 
i weryfikacja dokumentów przekazanych w ramach realizacji obowiązku nałożonego 
na bezrobotnego w zawartej umowie (data przyjęcia na dokumencie). 

Okres obowiązywania IPD wskazany na dokumencie, był zgodny z terminami 
wskazanymi w § 7 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla 
bezrobotnego. Po upływie okresu jego obowiązywania, gdy nie udało się 
doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy, ponownie ustalany był profil, 
a na jego podstawie nowy IPD. Stwierdzono 19 przypadków opóźnienia w ustaleniu 
profilu po upływie terminu obowiązywania IPD oraz opóźnienia w opracowaniu IPD 
na podstawie ponownie ustalonego profilu w 31 przypadkach. 

W nowym IPD były wprowadzane informacje o zmianach, jakie zaszły w sytuacji 
bezrobotnego, o jego preferencjach odnośnie form aktywizacji albo rodzaju 
poszukiwanej pracy.  

W badanej próbie wystąpiło siedem przypadków zmiany profilu ze względu na 
zmianę sytuacji bezrobotnego w zakresie czynników utrudniających bezrobotnemu 
powrót na rynek pracy (adres zamieszkania) i chęć powrotu na bezrobotnego na 
rynek pracy (chęć otrzymania oferty pracy). W 62 przypadkach nastąpiło przerwanie 
realizacji IPD w związku z utratą statusu bezrobotnego, spowodowanego podjęciem 
zatrudnienia (w 60 przypadkach w następstwie prowadzonej aktywizacji).  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 412-413, tom II str. 32-33, 54-56, 91-138, 149, 
161-163, 187-188) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie nie prowadził monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych za lata 2016 i 2017, pomimo takiego obowiązku 
wynikającego z art. 9 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że wiedzę o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w tych 
latach PUP czerpał z serwisu internetowego Barometr Zawodów. 

(dowód: akta kontroli, str. tom I str. 373) 

2. Analiza dokumentacji dotyczącej 88 osób bezrobotnych, dla których 
określonych zostało łącznie 132 profili pomocy, w 19 przypadkach wykazała 
opóźnienia w ich sporządzeniu po upływie terminu obowiązywania IPD, które 
wyniosły od 31 do 920 dni. Ponadto w sześciu przypadkach nowe IPD zostały 
przygotowane bez uprzedniego ponownego ustalenia profilu pomocy po 
zakończeniu realizacji poprzednio ustalonego IPD. 

Było to niezgodne z § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego37, zgodnie 
z którym, jeżeli w wyniku realizacji IPD nie udało się doprowadzić bezrobotnego do 
podjęcia pracy w okresie, o którym mowa w § 7, powiatowy urząd pracy dokonuje 
analizy realizacji IPD i ponownie ustala profil pomocy i na jego podstawie 
przygotowuje z bezrobotnym nowy IPD oraz z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia, zgodnie z którym przygotowanie indywidualnego planu działania 
następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy.  

Z wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora PUP wynika, że przyczynami 
ustalenia profilu osobom bezrobotnym po terminie było: niezgłoszenie się osoby 
do doradcy klienta w dniu rejestracji (z powodu obaw przed propozycjami pracy, 
roztargnienia, zapomnienia, pośpiechu). Dyrektor PUP stwierdził, że w związku 
ze stwierdzonym wydłużaniem terminów, zamierza podjąć kroki zmierzające 
do usprawnienia obsługi bezrobotnych (zmiany wewnętrzne, szkolenia). 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 150-152, 199-206) 

3. Poddana weryfikacji w ramach próby dokumentacja 123 indywidualnych planów 
działania opracowanych dla 88 osób bezrobotnych, wykazała brak rzetelności w ich 
sporządzeniu. W 104 przypadkach w IPD nie zawarto wymaganych informacji, 
wskazanych w art. 34a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, tj.: 

− w 94 IPD nie określono działań możliwych do zastosowania przez Urząd 
w ramach pomocy określonej w ustawie, o których mowa w art. 34a ust. 2 pkt 1 
ww. ustawy, 

− w 35 IPD nie zaplanowano działań do samodzielnej realizacji przez 
bezrobotnego w celu poszukiwania pracy, o których mowa w art. 34a ust. 2 pkt 2 
ww. ustawy, 

− w 99 IPD nie zaplanowano terminów realizacji poszczególnych działań, 
o których mowa w art. 34a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, 

− w 17 IPD brak było informacji o formie, planowanej liczbie i terminach kontaktów 
z doradcą klienta lub innym pracownikiem Urzędu, o których mowa w art. 34a 
ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, 

− w pięciu IPD nie określono terminu i warunków zakończenia realizacji IPD, 
o którym mowa w art. 34a ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, 

                                                      
37 Dalej: „rozporządzenie MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego” - Dz. U. poz. 631. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że osoby bezrobotne są informowane o działaniach 
możliwych do zastosowania przez urząd pracy podczas profilowania, a także 
w trakcie kolejnych wizyt u doradcy klienta. Terminy realizacji poszczególnych 
działań często są trudne do określenia przez doradców ze względu na brak 
informacji dotyczących zadań priorytetowych w kolejnych okresach. Dyrektor PUP 
poinformował, że podejmie działania w celu wyeliminowania takich sytuacji 
i przeprowadzi odpowiednie szkolenia w zakresie prawidłowego zakładania 
i realizowania IPD. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138, 149, 161-163) 

4. W 22 przypadkach (spośród 123 analizowanych), indywidualne plany działania 
sporządzone zostały z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 34a ust. 3 
ustawy o promocji zatrudnienia. Przekroczenia wyniosły od 4 do 667 dni. 
W 31 przypadkach, pomiędzy upływem terminu realizacji IPD, a przygotowaniem 
nowego IPD dla tego samego bezrobotnego występowały przerwy (od 10 do 554 
dni).  

Z wyjaśnień Dyrektora PUP wynika, że opóźnienia w sporządzaniu IPD wynikały 
m.in. z faktu, że termin realizacji IPD wypadał w okresie pomiędzy kolejnymi 
wizytami wyznaczonymi bezrobotnemu, osoba dostarczyła zaświadczenie 
lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (termin kolejnej wizyty był w takim 
przypadku wyznaczany po 20 tygodniach), odbywała staż lub prace społecznie 
użyteczne, a także w związku z problemami zdrowotnymi bezrobotnych, niechęcią 
do współpracy, obaw przy tworzeniu IPD, braku akceptacji (zapisania danych) przed 
wyjściem pracownika z systemu, chwilowej awarii systemu i ustalania IPD w dniu 
zgłoszenia się bezrobotnego do doradcy klienta po okresie pobierania zasiłku. 
W związku ze stwierdzonymi opóźnieniami PUP zamierza podjąć działania 
naprawcze (organizować spotkania pracowników, kontrolować przestrzeganie 
terminów i przeprowadzić odpowiednie szkolenia). Dyrektor PUP zaznaczył, 
że Urząd pracuje nad usprawnieniem procesu obsługi osób z prawem do zasiłku, 
tak by były one częściej obsługiwane. Planuje także podjąć kroki zmierzające 
do usprawnienia obsługi bezrobotnych i ujednolicenia realizacji IPD. Dyrektor PUP 
poinformował, że podejmie działania naprawcze polegające na organizowaniu 
spotkań pracowników, kontrolowaniu przestrzegania terminów i przeprowadzi 
odpowiednie szkolenia. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138, 149, 161-163) 

5. Opracowane przez PUP IPD nie zapewniały indywidualnego podejścia do 
bezrobotnych. Przewidywały działania takie same lub podobne do zawartych w IPD 
innych osób z takim samym profilem pomocy. Ponadto w 10 przypadkach, kolejne 
IPD ustalone dla tych samych bezrobotnych (z określonym profilem I – jedna osoba, 
z profilem II – siedem osób, z profilem III – dwie osoby) nie było różnic. Zawierały 
one takie same zapisy dotyczące warunków zakończenia (zatrudnienie lub 
samozatrudnienie), działań do zastosowania przez Urząd w ramach pomocy 
określonej w ustawie (inne działanie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej), 
działania do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy (kontakt z PUP), 
planowane kontakty z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, innym 
pracownikiem urzędu (termin, kontakt osobisty, adnotację o poinformowaniu 
o formach wsparcia) pomimo że działania przewidziane dla tych osób w pierwszym 
IPD nie skutkowały podjęciem przez bezrobotnych zatrudnienia po zakończeniu 
realizacji tego planu.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 412-413, tom II str. 32-33, 54-56, 91-138, 149, 161-
163, 187-188) 
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Dyrektor PUP wyjaśnił, że doradca klienta znał większość osób bezrobotnych 
(przypisanych do niego), przeprowadzał rozmowy i kierował określone propozycje 
pomocy, w dalszej części karty rejestracyjnej odnotowywał dodatkowe dane 
o sytuacji osoby na rynku pracy, jej potrzebach, przedstawianych formach 
aktywizacji i ofertach dostosowanych indywidualnie do osoby bezrobotnej, 
a wprowadzanie podobnych lub tych samych danych w IPD nie stało w sprzeczności 
z indywidualnym podejściem do klienta. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138, 149, 161-163) 

6. W 20 przypadkach (z 88 poddanych analizie) PUP kontaktował się 
z bezrobotnymi w trakcie realizacji IPD w odstępach od dwóch do czterech miesięcy 
(trzy przypadki), od dwóch do pięciu miesięcy (dwa przypadki), od dwóch do sześciu 
miesięcy (sześć przypadków), od dwóch do siedmiu miesięcy (siedem przypadków) 
i od dwóch do ośmiu miesięcy (dwa przypadki). Przedmiotem spotkań i rozmów 
z bezrobotnymi było przedstawienie ofert pracy i możliwości aktywizacji zawodowej, 
a w przypadku bezrobotnych realizujących staż, kontakt z PUP polegał na 
comiesięcznym przekazaniu listy z podpisem bezrobotnego i pracodawcy (osobiście 
lub za pośrednictwem poczty). Było to niezgodne z § 8 ust. 1 rozporządzenia MPiPS 
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, który określa, że powiatowy urząd 
pracy, w okresie realizacji IPD, kontaktuje się z bezrobotnym co najmniej raz na 60 
dni, a celem tych spotkań jest monitorowanie sytuacji i postępów w realizacji działań 
przewidzianych dla bezrobotnego.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że wydłużone terminy kontaktów z bezrobotnymi wynikały 
z faktu, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych obsługiwane były przez Dział 
Ewidencji i Świadczeń, miała miejsce rotacja pracowników obsługujących daną 
gminę (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie), w związku z czym występowała 
konieczność ponownej analizy sytuacji osób bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 162) 

1. Po ustaleniu profilu pomocy PUP ustnie informował osoby bezrobotne, jakimi 
formami pomocy mogą zostać objęte w ramach określonego profilu. W Urzędzie nie 
odnotowywano spełnienia przez pracowników PUP tego obowiązku, który wynikał 
z § 6 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego. 
Rozporządzenie nie wskazuje formy, w jakiej ta informacja ma być przekazana 
bezrobotnemu, jednak NIK zauważa, że w przypadku jej przekazania w formie 
ustnej, w celu rzetelnego dokumentowania przeprowadzonych działań, zasadnym 
jest odnotowywanie spełnienia ww. obowiązku. 

NIK uwzględnia, że w trakcie kontroli NIK Dyrektor PUP poinformował, że dołoży 
wszelkich starań by informacje przekazywane osobom bezrobotnym w tym zakresie 
były odnotowywane.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 228-229) 

PUP nie opracował analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie 
garwolińskim za lata 2016-2017. Analizy wskaźników efektywności zatrudnieniowej 
i kosztowej były wykorzystywane przez Urząd głównie jako źródło danych do 
sporządzania planów podziału środków na poszczególne formy i do rozpatrywania 
wniosków złożonych przez osoby bezrobotne, przedsiębiorców i pracodawców. 
Promowane były formy pomocy o wysokim wskaźniku efektywności zatrudnieniowej. 

                                                      
38 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. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa38 
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Propozycje podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu były przedstawiane do opiniowania przez Powiatową Radę Rynku Pracy 
w Garwolinie. Urząd w ograniczonym zakresie stosował nowe formy aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, wprowadzone w 2014 r. z uwagi na bark zainteresowania 
w ich realizacji ze strony bezrobotnych i pracodawców. PUP zapewnił zatrudnienie 
doradców klienta w liczbie wyższej niż minimalna, ustalona na podstawie 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia 
usług rynku pracy. Profilowanie osób bezrobotnych co do zasady odbywało się 
niezwłocznie, jednak zostały stwierdzone przypadki opóźnień. W zakresie IPD 
stwierdzone zostały liczne przypadki braku rzetelności i indywidualnego podejścia 
do bezrobotnych oraz opóźnienia w ich sporządzaniu.  

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

2.1. W ramach wylosowanej próby 88 osób bezrobotnych (20 z I profilem pomocy, 
48 z II profilem, 20 z III profilem) w okresie objętym kontrolą PUP zastosował formy 
pomocy zgodne z ustalonym profilem. 

Wobec bezrobotnych, którzy przynajmniej raz w trakcie historii rejestracji w PUP 
mieli przydzielony I profil pomocy, zastosowano następujące formy wsparcia: 
dotację na podjęcie działalności gospodarczej – dla trzech osób (dwóch w 2013 r. 
i jednej osoba w 2016 r.), szkolenie (dwie osoby w 2013 r. i 2014 r.), staż – jedna 
osoba (w 2017 r. przy zmianie profilu na II).  

Bezrobotni posiadający II profil pomocy zostali objęci następującymi formami 
wsparcia: bon na zasiedlenie – 10 osób (dwie w 2015 r., cztery w 2016 r., cztery 
w 2017 r.), bon stażowy – 10 osób (jedna w 2014 r., dwie w 2015 r., jedna w 2016 r., 
sześć w 2017 r.), staż – jedna osoba (2015 r.), dotacja na podjęcie działalności 
gospodarczej – 28 osób (sześć w 2013 r., siedem w 2014 r., cztery w 2015 r., cztery 
w 2016 r., siedem w 2017 r.).  

Bezrobotnych posiadających III profil pomocy skierowano na: prace społeczno-
użyteczne – dwie osoby (2016 r., 2017 r.) i staż – jedna osoba (2017 r.), przy 
jednoczesnej zmianie profilu na II. Pozostałe osoby nie zostały objęte aktywnymi 
formami wsparcia.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138) 

2.2. Bezrobotni objęci próbą byli kierowani na poszczególne formy pomocy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz uregulowaniami wewnętrznymi. W PUP zostały 
opracowane procedury dotyczące dofinansowania podjęcia działalności 
gospodarczej, zawierające: regulamin przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 
podjęcia działalności gospodarczej39, zasady przyznawania bezrobotnemu 
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej40, wniosek o przyznanie 
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej z załącznikami41. Procedury nie 
zawierały wzoru wniosku i umowy obowiązujących od 2014 r. do 2018 r. 42  

                                                      
39 Z 31 stycznia 2014 r., 16 stycznia 2015 r., 12 stycznia 2016 r. 
40 Z 13 marca 2017 r., 27 lipca 2017 r. 
41 Z 23 stycznia 2018 r. 
42 Wzór umowy o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej opracowano 2 stycznia 2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Procedury dotyczące bonu na zasiedlenie zawierały: wniosek z załącznikami43, bon 
na zasiedlenie44, wzór umowy45, wzór umowy poręczenia46, zaświadczenie 
o zatrudnieniu i dochodach. Załącznikiem nr 3 do wniosku o przyznanie bonu było 
oświadczenie poręczyciela, załącznikiem nr 4 było oświadczenie współmałżonka 
poręczyciela. Z poręczycielem zawierana była umowa poręczenia, w której zgodnie 
z § 2 zobowiązywał się on do solidarnego spełnienia zobowiązania w przypadku 
niewykonania go przez dłużnika.  

Procedury dotyczące bonu stażowego zawierały: bon stażowy, wniosek 
o przyznanie finansowania kosztów przejazdu na staż w ramach bonu stażowego 
wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach bonu stażowego, 
wniosek o wypłatę premii, umowę z pracodawcą (organizatorem stażu)47. Procedury 
od 2014 do 2016 r. nie zawierały wzorów dokumentów. 

Organizację stażu regulowały zarządzenia Dyrektora PUP w sprawie 
zmiany/ustalenia zasad organizacji staży48, zawierające wniosek o zorganizowanie 
stażu49 i wzór umowy50. 

Organizacja szkoleń uregulowana była w regulaminie organizacji szkoleń, 
finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz 
kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, 
przyznawania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz finansowania 
kosztów studiów podyplomowych w PUP z 1 lutego 2012 r. W procedurze 
opracowano wzór wniosku (16 kwietnia 2015 r.), kartę kandydata na szkolenie 
(2012 r.) i wzór umowy pomiędzy PUP a instytucją szkoleniową (2012 r.). 

Odnośnie prac użytecznie-społecznych w kontrolowanym okresie nie zostały 
ustalone procedury wewnętrzne.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138, 150-152, 470-506)  

2.3. PUP nie posiadał pisemnych procedur kontroli zarządczej w zakresie 
wydatkowania środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. PUP 
rozpoczął opracowywanie procedury kontroli zarządczej w trakcie kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 58)  

2.4. PUP ustalił w procedurach wewnętrznych zasady stosowania zabezpieczeń 
prawidłowego wykorzystania środków publicznych przy udzielaniu wsparcia na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Zgodnie z zasadami przyznawania 
bezrobotnemu dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej zabezpieczeniem 
prawidłowego wykorzystania środków było: poręczenie zgodnie z przepisami prawa 
cywilnego udzielone przez dwie osoby fizyczne lub blokada środków 
zgromadzonych na rachunku bankowym tj. na lokacie terminowej, zwrot środków 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania całości przyznanych środków wraz 
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania w przypadku 
naruszenia określonych warunków umowy m.in. wykorzystania środków niezgodnie 
z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy 
niż 12 miesięcy. 

                                                      
43 Z 9 stycznia 2015 r., 27 lutego 2017 r. 
44 Z 9 lutego 2015 r., 1 sierpnia 2017 r. 
45 Z 9 lutego 2015 r., 23 stycznia 2017 r. 
46 Z 9 lutego 2015 r., 23 stycznia 2017 r. 
47 Z 18 stycznia 2016 r. 
48 Nr 7/2013 z 1 lutego 2013 r., 9/2014 z 18 grudnia 2014 r., 1/2017 z 4 stycznia 2017 r. 
49 W zarządzeniu z 1 lutego 2013 r. 
50 Obowiązywało w 2015 r. 
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W przypadku szkoleń zabezpieczenie stanowił sam wniosek zawierający 
uzasadnienie celowości, karta kandydata na szkolenie, zawierająca określenie czy 
kandydat spełnia ustawowe warunki do skierowania na szkolenie, umowa 
określająca przeznaczenie środków, zobowiązanie do prowadzenia działalności 
przez minimum 12 miesięcy i posiadania rzeczy zakupionych, wskazanych 
w umowie przez okres trwania umowy oraz warunki dotacji. 

Zabezpieczeniem realizacji stażu była deklaracja pracodawcy dotycząca 
zatrudnienia bezrobotnego po stażu. Na wybór organizatora stażu miała wpływ 
dotychczasowa współpraca z PUP (efektywność zatrudnienia) oraz deklaracja 
zatrudnienia. Zarządzenie zawierało warunki do spełnienia przez bezrobotnych 
i pracodawców. Umowa z pracodawcą (organizatorem stażu) określała 
prawa, obowiązki pracodawcy i stażysty oraz PUP.  

Zabezpieczeniem realizacji bonu stażowego był podpisany wniosek o przyznanie 
bonu, zawierający uzasadnienie celowości przyznania bonu i zobowiązanie 
bezrobotnego do wskazania organizatora stażu, przekazania dokumentu 
potwierdzającego gotowość organizatora do zorganizowania 6 miesięcznego stażu 
wraz z gwarancją zatrudnienia po stażu przez kolejne 6 miesięcy w ramach umowy 
o pracę. Umowa z pracodawcą (organizatorem stażu) określała prawa i obowiązki 
pracodawcy i stażysty oraz PUP. 

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej, która nie 
ukończyła 30 roku życia podpisywany przez wnioskodawcę zawierał zobowiązanie 
do zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od 
daty otrzymania środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Zwrot 
środków był proporcjonalny do udokumentowanego okresu pozostawania 
w zatrudnieniu – w przypadkach naruszenia art. 66n ust. 5 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy 
o promocji zatrudnienia oraz w przypadku niedostarczenia dokumentów/oświadczeń 
związanych z podjęciem zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej lub 
prowadzenia. Wniosek zawierał zobowiązanie do podjęcia pracy zarobkowej, 
zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 
6 miesięcy. Umowa stanowiła, że w przypadku niespełnienia warunków określonych 
w umowie kwota bonu będzie podlegać zwrotowi w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wezwania. Umowa zawierała zobowiązanie do dostarczenia dokumentu 
potwierdzającego podjęcie zatrudnienia w terminie 30 dni od otrzymania bonu, 
udokumentowania w terminie do 8 miesięcy podjęcia pracy zarobkowej, zatrudnienia 
lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy w tym 
okresie. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie zawierał w części III pkt 6 zgodę 
na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu przyznania bonu w formie 
poręczenia według prawa cywilnego. Załącznikiem nr 3 do bonu było oświadczenie 
poręczyciela, załącznikiem nr 4 było oświadczenie współmałżonka poręczyciela. 
Umowa w zakresie przyznania bonu na zasiedlenie w § 7 zawierała wskazanie 
osoby poręczyciela. Z poręczycielem zawierana była umowa poręczenia, w której 
zgodnie z § 2 zobowiązywał się on do solidarnego spełnienia zobowiązania 
w przypadku niewykonania go przez dłużnika.  

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych 
zabezpieczeniem realizacji prawidłowego wykorzystania środków publicznych było 
wypłacanie świadczenia pieniężnego za wykonane prace społecznie-użyteczne 
w okresach miesięcznych z dołu. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138, 470-501) 

2.5. Nadzór PUP nad prawidłowym przebiegiem umów w zakresie realizacji 
wybranych form pomocy opierał się na egzekwowaniu obowiązków nałożonych 
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umową na bezrobotnego i pracodawcę, co było udokumentowane w protokołach 
z kontroli, dokumentach potwierdzających wydatkowane środki, zaświadczeniach 
z ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora PUP, po okresie obowiązywania umowy 
sprawdzana była informacja, czy osoba w dalszym ciągu prowadzi działalność 
gospodarczą.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 163) 

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

1. Dyrektor Urzędu nie zapewnił funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w PUP w zakresie realizowanych zadań, związanych m.in. z aktywizacją 
bezrobotnych, o czym świadczą stwierdzone nieprawidłowości w tym obszarze. 
Było to niezgodne z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych51. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że kontrola wydatkowania środków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu jest realizowana na podstawie przyjętych dobrych 
praktyk realizacji usług w okresie funkcjonowania urzędu. Dokumenty finansowe 
przed akceptacją głównej księgowej i dyrektora sprawdzane były pod względem 
formalnym przez pracownika referatu finansowo-księgowego i merytorycznym przez 
kierownika komórki.  

W trakcie kontroli NIK, PUP rozpoczął opracowywanie procedury kontroli 
zarządczej. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 58, 163) 

2. W przypadkach aktywizacji bezrobotnych w formie przyznania bonu na 
zasiedlenie, PUP zobowiązywał osoby bezrobotne do zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń z tytułu przyznania bonu w formie poręczenia osoby trzeciej, pomimo że 
ustawa o promocji zatrudnienia nie przewiduje stosowania żadnych form poręczenia 
tej formy wsparcia, a powiatowe urzędy pracy nie zostały upoważnione 
do przetwarzania danych osobowych poręczycieli bonów na zasiedlenie. Ponadto, 
zgodnie z wyjaśnieniami MRPiPS52 dotyczącymi nowelizacji ww. ustawy z dnia 
14 marca 2014 r. skierowanymi m.in. do dyrektorów powiatowych urzędów pracy: 
„przepisy ustawy o promocji zatrudnienia (…) nie przewidują wprowadzenia 
zabezpieczenia spłaty udzielonej kwoty wsparcia w ramach bonu na zasiedlenie”.  

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora PUP, wprowadzenie poręczenia podyktowane 
było doświadczeniem uzyskanym w latach poprzednich przy innych formach 
wsparcia (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
i przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej), gdzie wystąpiły 
przypadki niewywiązania się wnioskodawców z zapisów umowy. Zastosowane 
zabezpieczenia ułatwiły wyegzekwowanie zwrotu przyznanych środków 
finansowych. W przypadku bonu na zasiedlenie zastosowano podobną zasadę, 
rozszerzając ją o poręczenie indywidualne.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 470-502)  

 

PUP stosował formy aktywizacji zgodne z ustalonym profilem osób bezrobotnych. 
Bezrobotni kierowani byli na poszczególne formy pomocy zgodnie z obowiązującymi 

                                                      
51 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
52 Wersja z dnia 21.12.2017 r. str. 70. 
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przepisami i procedurami wewnętrznymi. W regulacjach wewnętrznych dotyczących 
przyznania bonu na zasiedlenie Urząd wprowadził wymóg poręczenia osoby 
trzeciej, co było niezgodne z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Procedury 
zawierały odrębne zasady zabezpieczeń na podstawie obowiązujących przepisów. 
Dyrektor Urzędu nie zapewnił funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w zakresie zadań związanych z aktywizacją bezrobotnych. W zakresie 
nadzoru nad prawidłowym przebiegiem umów wybranych form pomocy, PUP opierał 
się na egzekwowaniu obowiązków nałożonych umową na bezrobotnego 
i pracodawcę.  

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1. W okresie objętym kontrolą w badanej próbie 88 bezrobotnych, w wyniku 
zastosowanych przez PUP form pomocy w 60 przypadkach (68,2%) nastąpiło 
podjęcie przez te osoby zatrudnienia lub działalności gospodarczej. W dwóch 
przypadkach zatrudnienie nastąpiło nie bezpośrednio po realizacji formy. 

W ramach profilu I, spośród 20 osób objętych badaną próbą (które przynajmniej raz 
miały określony profil I): cztery osoby zostały skierowane na wybrane formy, trzy 
osoby znalazły w wyniku realizacji tych form zatrudnienie (jedna w wyniku dotacji 
na podjęcie działalności gospodarczej, jedna w wyniku stażu – z jednoczesną 
zmianą profilu na II, jedna w wyniku szkolenia). Jedna nie znalazła zatrudnienia po 
szkoleniu z powodu zmiany sytuacji u pracodawcy po odbytej formie (pogorszenie 
sytuacji finansowej). 

W ramach profilu II, spośród 28 osób objętych badaną próbą, wszystkie osoby 
zostały skierowane na co najmniej jedną formę pomocy, 10 osób otrzymało bon na 
zasiedlenie (10 uzyskało zatrudnienie), 10 otrzymało bon stażowy (sześć uzyskało 
zatrudnienie, dwie osoby dopiero skończyły jego realizację, dwie znalazły 
zatrudnienie, ale nie bezpośrednio po realizacji bonu, ze względu na złą sytuację 
finansową pracodawcy), 28 osób uzyskało dotacje na podjęcie działalności 
gospodarczej i/lub zostało skierowanych na staż (jedna osoba uzyskała zatrudnienie 
w wyniku stażu, 28 rozpoczęło działalność gospodarczą po uzyskaniu dotacji). 

W ramach profilu III, spośród 20 osób objętych badaną próbą, trzy osoby zostały 
skierowane na wybrane formy aktywizacji: dwie na prace społecznie-użyteczne, 
jedna na staż z jednoczesną zmianą profilu na II. W wyniku zastosowanej 
aktywizacji nie uzyskały jednak zatrudnienia. Na dzień 20 marca 2018 r., 10 z tych 
osób nadal figurowało w rejestrze bezrobotnych.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138, 507)  

3.2. W wyniku analizy trwałości zatrudnienia badanych osób z ustalonym I profilem 
pomocy stwierdzono, że wobec czterech osób zastosowano formy aktywizacji, 
w wyniku których trzy osoby znalazły zatrudnienie: jedna po otrzymaniu dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej (pozostawała w zatrudnieniu powyżej roku), 
jedna w wyniku stażu (pozostawała w zatrudnieniu do roku), jedna po odbytym 
szkoleniu (pozostawała w zatrudnieniu powyżej roku). 

W przypadku badanych osób z ustalonym II profilem pomocy stwierdzono, że:  

− po zakończeniu okresu korzystania z bonu na zasiedlenie: jedna osoba 
pozostawała w zatrudnieniu do roku (nie zarejestrowała się ponownie), 
a dziewięć osób ponad rok. 

− po zakończeniu okresu korzystania z bonu stażowego: jedna osoba 
pozostawała w zatrudnieniu do trzech miesięcy (nie zarejestrowała się 
ponownie), trzy osoby do roku (nie zarejestrowały się ponownie), cztery ponad 

Opis stanu 
faktycznego 
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rok, dwie osoby w marcu 2018 r. zakończyły realizację bonu stażowego 
i planowane było ich zatrudnienie, 

− po zakończeniu okresu korzystania z dotacji na działalność gospodarczą: 
siedem osób pozostawało w zatrudnieniu do roku (nie zarejestrowały się 
ponownie), a 21 osób - ponad rok. 

− po zakończeniu okresu korzystania ze stażu: dwie osoby pozostawały 
w zatrudnieniu do roku, cztery - ponad rok. 

W przypadku badanych osób z ustalonym III profilem pomocy, aktywizowanym 
osobom nie udało się utrzymać zatrudnienia po zakończonej aktywizacji - dwie 
osoby po zakończeniu okresu korzystania z prac społecznie użytecznych nie podjęły 
dalszego zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138)  

3.3. Bezrobotni poddani analizie, przed ustaleniem profilu pomocy byli 
zarejestrowani w PUP od 7 dni do 24 lat z przerwami (sytuacja dotyczyła dwóch 
osób, które w 2014 r. otrzymały II i III profil pomocy). Bezrobotni po ustaleniu profilu 
pozostawali w rejestrze od trzech dni do około trzech lat. Osoby z I profilem pomocy 
od jednego miesiąca do 24 miesięcy, osoby z II profilem pomocy od 3 dni do 27 
miesięcy, osoby z III profilem pomocy od dwóch tygodni do 42 miesięcy. Najkrócej 
w rejestrze po ustaleniu profilu pozostawały osoby z ustalonym I profilem pomocy, 
najdłużej z III profilem pomocy. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138) 

3.4. W okresie objętym kontrolą, PUP zgodnie z wykonaniem środków finansowych 
na wybrane formy aktywizacji, skierował bezrobotnych na 4.953 formy aktywizacji, w 
tym: 2014 r. – 787, 2015 r. – 1.085, 2016 r. – 1.311, 2017 r. – 1.356, 2018 r. 
(styczeń, luty) – 414.  

Na podstawie analizy danych z systemu Syriusz ustalono, że sześć osób 
bezrobotnych, które w latach 2014-2017 najwięcej razy skorzystały z rożnych form 
aktywizacji (tj. z 4 lub 5 form), na dzień prowadzenia niniejszej kontroli pozostawały 
w zatrudnieniu i były zarejestrowane w ZUS.  

Na podstawie danych wygenerowanych z sytemu Syriusz53 ustalono, 
że po zakończeniu aktywizacji w postaci staży, bonów stażowych i bonów 
szkoleniowych, pracę lub działalność gospodarczą podjęło 1.226 bezrobotnych, 
(w tym po stażu 1.149, po bonie stażowym 69 i osiem po bonie szkoleniowym), 
a 307 osób skorzystało z innych form aktywizacji oferowanych przez PUP (w tym 
299 osób po stażu, sześć po bonie stażowym i dwa po bonie szkoleniowym). 
Z rejestru bezrobotnych zostały wykreślone trzy osoby z powodu osiągnięcia wieku 
emerytalnego lub uzyskania emerytury (osoby korzystające z formy stażu). 
Wykreślenie z rejestru bezrobotnych z powodów innych np. renta, nauka, pomoc 
społeczna lub zmiana statusu bezrobotnego nastąpiło w 261 przypadkach (tj. 253 
osób po stażu, siedem po bonie stażowym i jedna po bonie szkoleniowym). W 143 
przypadkach brak było danych o działaniach bezrobotnych po zakończeniu 
aktywizacji w ww. formach.  

3.5. Efektywność zatrudnieniowa54 podstawowych form aktywizacji w latach 2014-
2017 kształtowała się następująco (odpowiednio w ww. latach) staże - 65,8%, 86%, 

                                                      
53 Według metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby kontroli. 
54 Efektywność zatrudnieniowa: 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 
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78,3% i 83,4%, szkolenia - 46,9%, 41,5%, 43,9% i 41,5%, prace interwencyjne - 
77,4%, 61,7%, 93,9% i 88,1%, roboty publiczne – 59,3%, 51,9%, 80%, 90%, dotacje 
na działalność gospodarczą – 100% we wszystkich latach, refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy – 100%, 100%, 80,2%, 100%. 

Najbardziej efektywną (tendencja stała) formą od roku 2014 były dotacje 
na działalność gospodarczą i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
(ze spadkiem w roku 2016). Najmniej efektywną formą były szkolenia. 

W latach 2014-2017 efektywność kosztowa55 podstawowych form aktywizacji 
kształtowała się następująco (odpowiednio w ww. latach): staże – 12,5 tys. zł, 
16,7 tys. zł, 10,2 tys. zł, 16,3 tys. zł, szkolenia – 8,2 tys. zł, 10,4 tys. zł, 10,7 tys. zł, 
12,0 tys. zł, prace interwencyjne – 12,6 tys. zł, 26,1 tys. zł, 11,3 tys. zł, 10,4 tys. zł, 
roboty publiczne – 10,9 tys. zł, 17,2 tys. zł, 11,9 tys. zł, 9,3 tys. zł, dotacje na 
działalność gospodarczą – 20,5 tys. zł, 21,5 tys. zł, 20,3 tys. zł, 23,3 tys. zł, 
refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 20,6 tys. zł, 21,6 tys. zł, 
29,1 tys. zł, 22,1 tys. zł. 

Najbardziej efektywną kosztowo formą aktywizacji do roku 2016 były szkolenia, 
a w roku 2017 roboty publiczne. Najmniej efektywne kosztowo były dotacje na 
działalność gospodarczą i refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 145-148) 

3.6. W zakresie nowych form aktywizacji PUP stosował jako miernik - wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej (wyliczany na potrzeby sporządzanych sprawozdań). 
Zgodnie ze wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej56 najbardziej efektywną 
formą była dotacja na działalność gospodarczą, bon na zasiedlenie, do roku 2016 
bon szkoleniowy. Najmniej efektywny zatrudnieniowo był bon stażowy, z wyjątkiem 
roku 2014 (efektywność 100 %).  

Największą efektywnością kosztową57 charakteryzowały się: 

− w 2014 r.: bon stażowy (2,1 tys. zł) i bon szkoleniowy (7,1 tys. zł), 
− w 2015 r.: bon szkoleniowy (5,9 tys. zł) i bon stażowy (9,7 tys. zł),   
− w 2016 r.: bon na zasiedlenie (8,4 tys. zł) i bon szkoleniowy (9,7 tys. zł), 
− w 2017 r.: bon na zasiedlenie (7,7 tys. zł) i bon stażowy (10,0 tys. zł). 

Najmniej efektywne kosztowo były: w 2014 r. i 2015 r. refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (20,6 tys. zł i 21,6 tys. zł), w 2016 r. bon stażowy 
(58,1 tys. zł), w 2017 r. dotacje na działalność gospodarczą (23,3 tys. zł).  

Za zakończenie udziału w aktywizacji do 2015 r. Urząd, zgodnie z wyjaśnieniem 
Dyrektora PUP, uznawał datę ukończenia uczestnictwa w danej formie wsparcia 
(szkolenie, staż) lub datę zakończenia finansowania ze środków FP (roboty 
publiczne, prace interwencyjne, refundacja doposażenia lub wyposażenia 
stanowiska pracy). Od 2015 r. zakończeniem udziału w aktywizacji był moment 
zakończenia okresu zobowiązaniowego, wynikającego z ustawy o promocji 
zatrudnienia. W przypadku refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia 

                                                                                                                                       
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). 
55 Efektywność kosztowa: 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) 
56 Wyliczonym wg metodologii stosowanej do wyliczenia tych wskaźników przy podstawowych formach aktywizacji zawodowej. 
57 Wyliczoną wg metodologii stosowanej do wyliczenia tych wskaźników przy podstawowych formach aktywizacji zawodowej). 
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stanowiska pracy okresem zobowiązaniowym był okres, w którym pracodawca miał 
utrzymać stanowisko pracy utworzone lub doposażone z FP.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że w przypadku form wsparcia na działalność gospodarczą, 
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy brak jest faktycznego powiązania 
między wydatkami, a efektami uzyskanymi w wyniku poniesionych nakładów.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 156-160, 226-227) 

3.7. W ramach badanej próby (88 osób), na dzień 27 marca 2018 r., 31 osobom 
przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W ewidencji 
działalności gospodarczej CEIDG58 na dzień przeprowadzania kontroli59, 18 osób 
nadal prowadziło działalność gospodarczą (58%), osiem ją zakończyło, pięć 
zawiesiło. W zatrudnieniu pozostawały 54 osoby60. 

Analiza trwałości stosowanych przez PUP w Garwolinie form aktywizacji wykazała, 
że najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych61 po odbytej aktywizacji: 

– dotacji na działalność gospodarczą – spośród 826 osób, które skorzystały z tej 
formy aktywizacji, do rejestru bezrobotnych powróciło 127 osób (15,4%), z tego 
5 osób do dwóch lat od otrzymania środków, 52 osoby do trzech lat, a 14 osób 
powyżej trzech lat. Nie powróciło do rejestru 699 osób (84,6%), z tego 264 osoby 
do dwóch lat od otrzymania środków, 148 osób do trzech lat i 287 osób powyżej 
trzech lat od daty otrzymania środków; 

– bonu na zasiedlenie – spośród 49 osób, które skorzystały z tej formy, do rejestru 
powróciło 6 osób (12,2%), z tego 5 osób do dwóch lat od daty otrzymania bonu. Nie 
powróciły do rejestru 43 osoby (87,8%), z tego 35 osób do dwóch lat, a 8 osób do 
trzech lat od daty otrzymania bonu. 

W przypadku stażu, bonu stażowego lub bonu szkoleniowego, najwięcej osób 
wyrejestrowało się z powodu podjęcia zatrudnienia po aktywizacji w formie stażu 
(tj. po zakończeniu zatrudnienia u organizatora stażu) – 1.149 osób z 1.832, które 
uczestniczyły w tej formie aktywizacji (62,7%), z czego 540 osób powróciło 
do rejestru bezrobotnych (w tym 497 osób do dwóch lat, 30 osób do trzech lat, 
a 13 osób powyżej trzech lat od zakończenia aktywizacji), a 609 osób nie powróciło 
do rejestru bezrobotnych, przy czym w przypadku 331 osób, od daty zakończenia 
aktywizacji w tej formie minęły już ponad dwa lata. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 91-138, 195, 199-206) 

3.8. PUP nie monitorował efektywności zatrudnieniowej stosowanych form 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Urząd korzystał z danych gromadzonych 
w systemie Syriusz, sporządzał sprawozdania roczne MPiPS-02 i miesięczne 
MPiPS-01. Brał pod uwagę wskaźnik efektywności zatrudnieniowej podczas 
rozpatrywania wniosków pracodawców ubiegających się o organizację form, 
na bieżąco korzystał z wiedzy pracowników i bezrobotnych zgłaszających zmiany 
w swojej sytuacji zatrudnieniowej.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 82-361) 

3.9. Spośród nowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wprowadzonych 
nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 14 marca 2014 r., PUP stosował 
w niewielkim zakresie następujące: bon szkoleniowy, bon stażowy i bon na 
zasiedlenie, natomiast najwięcej udzielano refundacji wynagrodzeń i składek za 

                                                      
58 Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. 
59 Tj. na dzień 9 kwietnia 2018 r. 
60 Wg ewidencji ZUS. 
61 Przyczynami braku ponownej rejestracji mogą być m.in. podjęcie pracy, wyjazd za granicę, brak rejestracji. 
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bezrobotnych do 30 r.ż. na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia, 
wprowadzonych nowelizacją z dnia 25 września 2015 r. Pozostałych nowych form 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych Urząd nie wykorzystywał. Według Dyrektora 
PUP, głównymi barierami utrudniającymi wprowadzenie i realizację nowych form 
aktywizacji bezrobotnych wprowadzonych nowelizacją ustawy z 2014 roku był brak 
zainteresowania ze strony bezrobotnych i pracodawców, zawężenie grupy 
docelowej, mniej korzystne warunki finansowe.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 153-154) 

3.10. Zgromadzone informacje dotyczące efektywności zatrudnieniowej zgodnie 
z wyjaśnieniem Dyrektora PUP, wykorzystywane były jako źródło danych 
do sporządzania planów podziału środków na poszczególne formy aktywizacji, 
do rozpatrywania wniosków złożonych przez osoby bezrobotne, przedsiębiorców 
i pracodawców. Promowane były formy pomocy o wysokiej efektywności 
zatrudnieniowej (dotacja dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, 
refundacja dla pracodawców kosztów doposażenia stanowiska pracy). Podczas 
rozpatrywania wniosków pracodawców ubiegających się o organizację form pomocy 
dla bezrobotnych (prace interwencyjne, refundacja kosztów doposażenia stanowiska 
pracy), pod uwagę brane były efekty wywiązywania się pracodawców z deklaracji 
dalszego zatrudniania osób bezrobotnych. Dane te brane były pod uwagę także przy 
wyborze organizatora stażu. PUP kierował bezrobotnych na formy, które cieszyły się 
zainteresowaniem bezrobotnych i pracodawców, biorąc pod uwagę zobowiązanie 
się pracodawcy do zatrudnienia osoby po odbytej formie. Nie były wykorzystywane 
wszystkie dostępne formy.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 374, tom II str. 145-148) 

3.11. W latach objętych kontrolą PUP otrzymał 2% środków FP na finansowanie 
kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, o których 
mowa w art. 108 ust. 1i ustawy o promocji zatrudnienia, na podstawie dwóch 
wskaźników: osiągnięcia, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wskaźnika 
procentowego udziału pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcję 
doradcy klienta w całkowitym zatrudnieniu na poziomie wyższym niż średni 
procentowy wskaźnik udziału pracowników uzyskany we wszystkich powiatowych 
urzędach pracy oraz osiągnięcia, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, 
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji 
zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b, na poziomie wyższym niż 
średnia efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej 
uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy. W poszczególnych latach, 
z tego tytułu otrzymano następujące kwoty: w roku 2014 – 176,7 tys. zł, w 2015 r. – 
187,4 tys. zł, w 2016 r. – 227,3 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 374, tom II str. 58)  

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

 

PUP nie monitorował w sposób systemowy efektywności zatrudnieniowej 
stosowanych nowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Opierał się 
jedynie na danych gromadzonych w systemie Syriusz i wiedzy pracowników. NIK 
zwraca uwagę, że brak pogłębionej analizy w tym zakresie mógł utrudniać 
dokonanie rzetelnej oceny zapotrzebowania na nowe formy aktywizacji zawodowej 
i efektów ich stosowania. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 57) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Działania PUP stosowane wobec bezrobotnych w większości analizowanych 
przypadków skutkowały podjęciem przez nich zatrudnienia. W badanej próbie 88 
bezrobotnych, w wyniku zastosowanych przez PUP form pomocy, 60 osób (68,2%) 
podjęło zatrudnienie lub działalność gospodarczą, jednak tylko w przypadku 39 osób 
(44%) zatrudnienie trwało dłużej niż rok. W zakresie nowych form aktywizacji PUP 
stosował jako miernik - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (wyliczany na 
potrzeby sporządzanych sprawozdań). PUP nie monitorował w sposób systemowy 
efektywności zatrudnieniowej stosowanych form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych, korzystał z danych gromadzonych w systemie Syriusz, sporządzał 
sprawozdania: roczne MPiPS-02 i miesięczne MPiPS-01.  

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 Kontroli62, wnosi o: 

1. Sporządzanie opracowań dotyczących monitoringu zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 9 ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia. 

2. Ustalanie ponownie profilu pomocy dla bezrobotnego po zakończeniu realizacji 
indywidualnego planu działania zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia MPiPS 
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, gdy nie udało się 
doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy oraz przygotowanie nowego IPD 
nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy, zgodnie 
z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. 

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

4. Sporządzanie indywidualnych planów działania w terminie określonym 
w art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. 

5. Rzetelne sporządzanie IPD, w sposób zapewniający indywidualne podejście do 
bezrobotnych oraz dostosowany do ich możliwości i uwarunkowań osobistych. 

6. Kontaktowanie się z bezrobotnym w terminach określonych § 8 ust. 1 
rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, tj. co 
najmniej raz na 60 dni, w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji 
działań przewidzianych dla bezrobotnego.  

7. Podjęcie działań w celu zapewniania funkcjonowania skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej w zakresie zadań realizowanych przez PUP. 

8. Dostosowanie dokumentów dotyczących przyznania bonu na zasiedlenie 
do obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, poprzez 
usunięcie obowiązku w zakresie poręczenia nałożonego na bezrobotnych.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
62 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: „ustawą o NIK”. 
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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 
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 

Katarzyna Zglińska 

Dyrektor  

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Specjalista kontroli państwowej 
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podpis Podpis 

 

Obowiązek 
poinformowania NIK 

o sposobie 
wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


