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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 Wojciech Niemyski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LLU/25/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. i nr LLU/61/2018 z dnia 8 maja 
2018 r. 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach (dalej: „PUP” lub „Urząd”), ul. K. Pułaskiego 
19/21, 08-100 Siedlce 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Marchel – Dyrektor PUP, od dnia 21 stycznia 2008 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach opracowywał analizy i oceny rynku pracy na 
potrzeby Rady Rynku Pracy i organów zatrudnienia, w tym prowadził monitoring 
zawodów deficytowych, stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy2. PUP rozpoznawał potrzeby bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej 
z uwzględnieniem preferencji bezrobotnych i pracodawców. Działania zmierzające 
do aktywizacji bezrobotnych podejmowane były z uwzględnieniem lokalnego rynku 
pracy oraz kwalifikacji i możliwości osób bezrobotnych. W latach 2014-2017 Urząd 
monitorował efektywność stosowanych form aktywizacji, która była najkorzystniejsza 
w przypadku prac interwencyjnych i robót publicznych, jednak w związku 
z zapotrzebowaniem rynku, największe środki wydatkowano na wsparcie w formie 
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i stażu.  

W okresie objętym kontrolą nastąpił spadek bezrobocia w Siedlcach z 9,3% do 5,4% 
oraz w powiecie siedleckim z 10,4% do 6,2%, przy stopie bezrobocia 
rejestrowanego w kraju na poziomie 6,6% oraz 5,6% w województwie mazowieckim. 
Jednocześnie, w analizowanym okresie wystąpiły niekorzystne zmiany w strukturze 
profili pomocy ustalonych bezrobotnym3. Zmalała liczba bezrobotnych z I i II profilem 
pomocy, natomiast wzrosła liczba osób, którym ustalono III profil pomocy, dla 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2  Dz. U. z 2017r. poz.1065, ze zm., dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. 
3  Profilowanie pomocy bezrobotnym służy do określenia: oddalenia od rynku pracy oraz gotowości do wejścia lub powrotu na 

rynek pracy. W oparciu o te zmienne określane są profile pomocy od I do III, gdzie I profil ustalany jest osobom 
samodzielnym i aktywnym, II profil ustalany jest osobom wymagającym intensywnego wsparcia urzędu pracy, natomiast III 
profilem objęci są bezrobotni oddaleni od rynku pracy (np. niezainteresowani podjęciem pracy, uchylający się od podjęcia 
pracy legalnej, zagrożeni wykluczeniem społecznym). 
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których katalog form aktywizacji określony ustawą o promocji zatrudnienia jest 
najbardziej zawężony. 

Stosownie do obowiązujących przepisów, Urząd dokonał profilowania osób 
bezrobotnych oraz opracował dostosowane do ich potrzeb Indywidualne Plany 
Działania4. Zmiany profilu pomocy dokonywane były przez doradców klienta ze 
względu na zmianę gotowości bezrobotnych do wejścia lub powrotu na rynek pracy 
i oddalenia od rynku pracy. W analizowanych IPD nie zawarto jednak wymaganych 
ustawą o promocji zatrudnienia działań możliwych do zastosowania przez Urząd 
w ramach pomocy określonej w ustawie oraz nie wyszczególniono poszczególnych 
działań i planowanych terminów ich realizacji. W czterech przypadkach (5%) Urząd 
nie wypełnił obowiązku kontaktowania się z bezrobotnym w trakcie realizacji IPD, co 
najmniej raz na 60 dni. Obowiązku tego PUP nie zrealizował również wobec 
organizatorów stażu we wszystkich 10 przypadkach aktywizacji bezrobotnych 
w formie bonu stażowego. Zastosowane wobec 80 bezrobotnych formy aktywizacji 
odpowiadały ustalonym profilom pomocy i zostały udzielone zgodnie z przepisami 
prawa i uregulowaniami wewnętrznymi, które w przypadku bonów na zasiedlenie 
i środków na podjęcie działalności gospodarczej wprowadzały dodatkowe kryteria 
ich przyznania, niewynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i przepisów 
wykonawczych. 

W niewielkim zakresie stosowano nowe formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 14 marca 2014 r.5 
z uwagi na brak zainteresowania pracodawców i bezrobotnych tymi formami, jako 
mniej atrakcyjnymi od pozostałych instrumentów rynku pracy, jak również ze 
względu na ograniczone środki finansowe. 

Działania PUP stosowane wobec bezrobotnych w analizowanych 80 przypadkach 
skutkowały podjęciem zatrudnienia przez 51 bezrobotnych (64%). Spośród 
bezrobotnych, którzy w latach 2014-2017 skorzystali z form aktywizacji zawodowej 
oferowanych przez PUP, najwięcej bezrobotnych nie powróciło do rejestru po 
przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, która to 
forma aktywizacji była również wykazywana przez PUP jako jedna z najbardziej 
efektywnych zatrudnieniowo w latach objętych kontrolą oraz po przyznaniu bonów 
na zasiedlenie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Zgodnie ze Statutem6 Urząd wykonuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zakres właściwości 
terytorialnej PUP obejmuje Siedlce oraz obszar powiatu siedleckiego. Nadzór nad 
działalnością Urzędu sprawuje Prezydent Miasta Siedlce. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-12) 

1.1.1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia, Urząd opracował 
za poszczególne lata okresu 2014-2016 analizy rynku pracy oraz raporty 

                                                      
4  Dalej: „IPD”. 
5  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 598 ze zm.), zwana dalej: „ustawą z dnia 14 marca 2014 r.” 
6  Statut Urzędu nadany uchwałą Rady Miasta Siedlce Nr XLVII/718/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. – uchwała opublikowana 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce, w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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z monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Raporty te opracowano 
zgodnie z zaleceniami metodycznymi7. W raporcie za rok 2014 wykorzystano dane 
zawarte w załącznikach nr 2 i 3 do sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01, natomiast 
źródłem danych do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2015 
i 2016 były dodatkowo dane z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, wyniki badania internetowych ofert pracy w oraz wyniki badania 
kwestionariuszowego przedsiębiorców. W 2015 r. badanie kwestionariuszowe 
przeprowadzono wobec 174 przedsiębiorców, natomiast w latach 2016 i 2017 
wobec 166 przedsiębiorców. Zbadana populacja stanowiła od 1,2% do 1,3% liczby 
przedsiębiorców z terenu Siedlec i powiatu siedleckiego ustalonej na koniec roku 
poprzedzającego badanie8. 

Pismem z dnia 10 stycznia 2018 r. Urząd przekazał do Mazowieckiego 
Obserwatorium Rynku Pracy uwagi i propozycje dotyczące modyfikacji obecnie 
obowiązującej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych (np. wprowadzenie sporządzania jednego monitoringu przez 
urzędy obejmujące swoim zasięgiem dwa powiaty, gdyż np. w powiecie ziemskim 
określony zawód mógł wystąpić jako deficytowy, natomiast w grodzkim jako 
nadwyżkowy). Urząd zwrócił uwagę na niekorzystny wpływ na monitoring zawodów 
zjawiska polegającego na przedstawianiu ofert pracy przez pracodawców 
zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców. Oferty te zawierają nieatrakcyjne 
warunki zatrudnienia, zniechęcające Polaków do podjęcia pracy. Informacja o braku 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy 
wykorzystywana jest do uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca. 

Do analizy rynku pracy oraz zawodów nadwyżkowych i deficytowych Urząd 
wykorzystywał dane Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”), dotyczące 
np. stopy bezrobocia, liczby i struktury ludności, Urzędu Miasta Siedlce, Starostwa 
Powiatu Siedleckiego (dotyczące uwarunkowań lokalnego rynku pracy) oraz 
branżowych stron internetowych (np. Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, 
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy). Pozyskane dane były wykorzystane 
w bieżących kontaktach z interesantami, a także w ramach współpracy z RRP, Radą 
Miasta Siedlce, Radą Powiatu Siedleckiego, komisjami działającymi przy tych 
Radach, czy też przy opracowaniu: „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji 
lokalnego rynku pracy powiatu siedleckiego na lata 2011-2020”, „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-2025”, 
„Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa 
mazowieckiego”. Jak poinformowała Dyrektor PUP, Urząd nie posiada i nie 
wykorzystuje wiedzy o liczbie osób aktywnych i biernych zawodowo według Badania 
Aktywności Zawodowej Ludności (BAEL) ze względu na różnice w definicjach 
bezrobocia podawanej przez GUS oraz fakt, że najmniejszą jednostką terytorialną, 
dla której szacuje się wartość stopy bezrobocia rejestrowanego przez GUS jest 
powiat, a w przypadku BAEL jest województwo. 

Do gromadzenia oraz analizy danych dotyczących rynku pracy wyznaczono trzech 
pracowników Urzędu. Zadania te zostały uwzględnione w zakresach czynności tych 
osób. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 31-484, tom II str. 304-332) 

                                                      
7  Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2014 opracowano w oparciu o zalecenia metodyczne 

przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast monitoring za rok 2015 i 2016 
w oparciu o zalecenia metodyczne przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

8  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na obszarze Siedlec i powiatu siedleckiego zarejestrowanych było na 
koniec 2014 r. 13.721 podmiotów gospodarczych, na koniec 2015 r. 13.773, natomiast na koniec 2016 r. - 13.831 
podmiotów. Populację przedsiębiorców do badania, w formie listy podstawowej oraz list rezerwowych, przygotowywało 
i udostępniało za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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1.1.2. Z opracowanych przez PUP raportów dotyczących zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w powiecie siedleckim oraz mieście Siedlce wynika, że w kolejnych 
latach lista tych zawodów zmieniała się i w większości obejmowała inne zawody niż 
w roku poprzednim. Według przeprowadzonej przez PUP diagnozy, struktura popytu 
na poszczególne zawody przedstawiała się następująco9: 

Rok 201410. 
- zawody deficytowe11 w Siedlcach: pomoc kuchenna, pracownik call center oraz 
sprzedawca w branży spożywczej; w powiecie siedleckim: operator koparko-
ładowarki, pracownik uboju oraz sprzedawca w branży spożywczej; 
- zawody nadwyżkowe12 w Siedlcach: technik ekonomista, specjalista administracji 
publicznej oraz pedagog, natomiast w powiecie siedleckim: fryzjer, szwaczka oraz 
ogrodnik. 

Rok 201513: 

− zawody maksymalnie deficytowe14 w Siedlcach to: rybacy i zbieracze pracujący 
na własne potrzeby, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 
oraz programiści aplikacji, a w powiecie siedleckim to: kowale i operatorzy pras 
kuźniczych, mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym oraz kierownicy do 
spraw budownictwa; 

− zawody deficytowe w Siedlcach to: pracownik call center, ankieter oraz 
sortowacz odpadów, z kolei w powiecie siedleckim to: lektor języków obcych, 
operator maszyn do produkcji wyrobów gumowych oraz kierownicy do spraw 
obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani; 

− zawody nadwyżkowe na obszarze Siedlec to: analitycy systemów 
komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani, ogrodnicy, 
sprzedawcy w stacji paliw a na obszarze powiatu siedleckiego to: operatorzy 
wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych, pomoce i sprzątaczki biurowe, 
hotelowe i pokrewne, a także cieśle i stolarze budowlani; 

− zawody maksymalnie nadwyżkowe15 w Siedlcach to: kierownik do spraw 
budownictwa, architekt krajobrazu, bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania 
informacją, natomiast w powiecie siedleckim to: fryzjer, rolnik produkcji roślinnej 
i zwierzęcej oraz formierze odlewniczy i pokrewni. 

Rok 2016: 

− zawody maksymalnie deficytowe w Siedlcach to: pracownicy wykonujący 
dorywcze prace proste, ankieterzy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
papierniczych, natomiast w powiecie siedleckim to: operatorzy urządzeń 
telekomunikacyjnych, kowale i operatorzy pras kuźniczych oraz kierownicy do 
spraw finansowych; 

− zawody deficytowe na obszarze Siedlec to: agenci i administratorzy 
nieruchomości, pracownicy biur informacji oraz monterzy maszyn i urządzeń 

                                                      
9  Z uwagi na termin sporządzenia raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2017 – do 20 kwietnia 

2018 r., w toku kontroli nie pozyskano informacji w tym zakresie. 
10  W latach 2014-2016 wskazano po trzy wymienione w pierwszej kolejności zawody deficytowe i nadwyżkowe, a w latach 

2015-2016 dodatkowo po trzy zawody maksymalnie deficytowe, maksymalnie nadwyżkowe oraz zrównoważone 
występujące w Siedlcach oraz powiecie siedleckim. 

11  Zawód deficytowy – charakteryzujący się większą liczbą dostępnych ofert pracy niż wynosi średni stan bezrobotnych 
w danym okresie sprawozdawczym. Dodatkowo wskazane jest, aby w takim zawodzie odsetek długotrwale bezrobotnych 
nie przekraczał mediany, a odpływ bezrobotnych powinien przewyższać ich napływ (bądź był równy) w danym okresie 
sprawozdawczym.  

12  Zawód nadwyżkowy – zawód odznaczający się przewagą liczebną bezrobotnych nad dostępnymi ofertami pracy, 
bezrobociem długotrwałym powyżej mediany oraz niskim odpływem netto (wyższy napływ niż odpływ) bezrobotnych 
w danym okresie sprawozdawczym.  

13  Od 2015 r. monitoring zawodów przewidywał klasyfikację zawodów maksymalnie deficytowych, deficytowych, 
zrównoważonych, nadwyżkowych oraz maksymalnie nadwyżkowych. 

14  Zawody, które w stosunku do zawodów deficytowych wyróżniają się brakiem bezrobotnych, tj. wskaźnik dostępności oferty 
pracy wynosi zero. 

15  Zawody, dla których nie ma żadnych ofert pracy.  
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mechanicznych, z kolei w powiecie siedleckim to: pracownicy call center, 
monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych oraz hodowcy drobiu; 

− zawody zrównoważone w Siedlcach to: tynkarze i pokrewni oraz kierownicy do 
spraw produkcji przemysłowej, natomiast w powiecie siedleckim 
zrównoważonymi były zawody: inżynier chemik i pokrewny, lektor języków 
obcych oraz technik farmaceutyczny; 

− zawody nadwyżkowe na obszarze Siedlec to: fotograf, robotnik przetwórstwa 
surowców roślinnych oraz wydawcy posiłków, a na obszarze powiatu 
siedleckiego to: operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu 
i innych surowców, operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
spożywczych i pokrewni oraz gospodarze budynków; 

− zawody maksymalnie nadwyżkowe w Siedlcach to: pracownik domowej opieki 
osobistej, pomoc domowa i sprzątaczka oraz nauczyciel akademicki, natomiast 
w powiecie siedleckim to: rękodzielnik wyrobów z tkanin skóry i pokrewnych 
materiałów, doradca finansowy i inwestycyjny oraz operator maszyn 
do produkcji obuwia i pokrewny. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 53-220) 

W latach 2013-2017 Urząd najczęściej kierował bezrobotnych do odbywania stażu 
w zawodach: sprzedawca (248 osób), pracownik biurowy (154), referent (130), 
pomoc kuchenna (43), fryzjer (42), magazynier (39), rejestratorka medyczna (33) 
oraz asystent do spraw księgowości (26). Część tych zawodów, lub zawody 
pokrewne, zostały zdiagnozowane w latach 2014-2016 jako nadwyżkowe 
np.: technik ekonomista, specjalista ds. rachunkowości i księgowości, technik 
administracji, technik handlowiec, fryzjer, sprzedawca lub specjalista ds. sprzedaży, 
czy też pracownik obsługi biurowej.  

Zastępca Dyrektora PUP poinformował, że monitoring zawodów nie oddaje w pełni 
rzeczywistych relacji w zakresie popytu i podaży na lokalnym rynku pracy i stanowić 
może przede wszystkim podstawę do planowania kierunków szkoleń bezrobotnych 
zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. Kierowanie na staż 
osób bezrobotnych na stanowiska nadwyżkowe wynika przede wszystkim z realnych 
potrzeb wnioskujących pracodawców oraz bezrobotnych. Komisja ds. rozpatrywania 
wniosków o organizację staży bierze pod uwagę realną możliwość uzyskania 
zatrudnienia po odbyciu stażu. 

Analiza skuteczności aktywizacji prowadzonej u trzech organizatorów największej 
liczby staży wykazała, że w latach 2014-2018 Urząd wydał 195 skierowań do 
odbycia stażu u tych organizatorów. Staż rozpoczęło 58 osób, ukończyło 50 osób, 
natomiast po zakończeniu stażu zatrudnione zostały 42 osoby. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 53-220, tom II str. 401-409) 

1.1.3. W kontrolowanym okresie wskaźnik bezrobocia na obszarze działalności 
Urzędu systematycznie malał i w kolejnych latach dla miasta Siedlce wyniósł 
odpowiednio: 9,3%, 7,7%, 7% i 5,4%, natomiast dla obszaru powiatu siedleckiego 
wskaźnik ten wyniósł 10,4%, 9%, 7,4% oraz 6,2%16. W okresie tym wystąpiła 
korzystna, bo malejąca tendencja wśród osób rejestrujących się w Urzędzie (8.306, 
8.604, 7.600 oraz 6.582) oraz rosnąca liczba zgłaszanych przez pracodawców ofert 
pracy (5.083, 5.642, 7.177 i 7.609). 

W latach 2014-2017 najliczniejszą grupę rejestrujących się bezrobotnych stanowiły 
osoby, które poprzednio pracowały w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny (1.265, 
1.449, 1.283 i 1.135 osób) oraz przetwórstwo przemysłowe (1.197, 1.268, 1.176 

                                                      
16  Dane opublikowane na stronie internetowej Urzędu (siedlce.praca.gov.pl), zakładka: rynek pracy/statystyki i analizy urzędu/ 

stopa bezrobocia. 
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i 1.132). Natomiast oferty zgłaszane przez pracodawców najczęściej dotyczyły 
zawodów: w 2014 r. – telemarketer (219 ofert), sprzedawca (211) i robotnik 
gospodarczy (208); w 2015 r. – pracownik przy pracach prostych (391 ofert), 
sprzedawca (277) oraz robotnik gospodarczy (195); w 2016 r. – pracownik przy 
pracach prostych (432 oferty), pakowacz ręczny (298), telemarketer (262) oraz 
w 2017 r. – ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych (846 ofert), sprzedawca (444) 
oraz spawacz (305). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 224-484) 

1.2. W poszczególnych latach okresu 2014-2017 RRP17, zgodnie z art. 22 ust. 6 
w zw. z ust. 5 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia, pozytywnie zaopiniowała 
proponowany przez PUP podział środków z Funduszu Pracy na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu. Podział środków na rok 2014 RPP zaopiniowała 
w dniu 7 lutego 2014 r., na rok 2015 w dniu 13 stycznia 2015 r., na rok 2016 w dniu 
14 stycznia 2016 r., natomiast na rok 2017 w dniu 24 stycznia 2017 r. Posiedzenia 
RRP odbywały się najczęściej raz na kwartał, na których opiniowane były m.in. 
zmiany do proponowanego pierwotnie podziału środków z Funduszu Pracy, czy też 
kierunki nauczania w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 485-598) 

1.3. W latach 2014-2017 łączne wydatki Urzędu na wybrane rodzaje aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych na obszarze Siedlec i powiatu siedleckiego wyniosły 
kolejno 11.878,2 tys. zł, 12.613 tys. zł, 9.608,9 tys. zł i 9.769 tys. zł, co stanowiło 
odpowiednio 98,8%, 97,2%, 98,1% i 98,7% zaplanowanych środków. Udział 
środków z Funduszu Pracy wyniósł odpowiednio: 35,4%, 67,4%, 61,4% oraz 60%, 
natomiast środki z innych źródeł18 stanowiły w tym okresie: 64,6%, 32,6%, 38,6% 
oraz 40%. Do niższego udziału środków z Funduszu Pracy w 2014 r. przyczyniło się 
finansowanie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1.3 kwotą ponad 7,3 mln. zł.  

Największe wydatki na aktywne formy wsparcia poniesiono na: dofinansowanie 
rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 719 bezrobotnych19 (15.045,6 tys. zł), 
odbycie stażu przez 1.848 bezrobotnych20 (10.526,6 tys. zł), organizację prac 
interwencyjnych na rzecz 1.508 osób21 (5.892,1 tys. zł) oraz wyposażenie 
i doposażenie stanowisk pracy dla 250 bezrobotnych22 (5.299,9 tys. zł). 
Na wymienione formy wsparcia wydatkowano łącznie 36.764,2 tys. zł, co stanowiło 
83,8% wydatków poniesionych przez PUP na wsparcie bezrobotnych. Wydatki na 
inne formy aktywizacji wyniosły łącznie 7.104,9 tys. zł i były przeznaczone na: roboty 
publiczne (2.026,8 tys. zł), bony stażowe (1.418,9 tys. zł), bony zatrudnieniowe 
(494,4 tys. zł), bony na zasiedlenie (457,6 tys. zł), dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia23 (403 tys. zł), bony szkoleniowe 
(95,1 tys. zł) oraz pozostałe formy wsparcia (2.209,1 tys. zł). W badanym okresie nie 
aktywizowano bezrobotnych w formie grantu na telepracę, świadczenia 
aktywizacyjnego, czy też w formie refundacji składek za bezrobotnych do 30 roku 
życia.  

                                                      
17  Wcześniej Powiatowa Rada Zatrudnienia. 
18  Były to głównie środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
19  W poszczególnych latach było to: 3.564,9 tys. zł, 4.033,4 tys. zł, 3.358,4 tys. zł i 4.088,9 tys. zł, dla 171, 194, 160 oraz 

194 osób. 
20  W kolejnych latach było to: 3.944,8 tys. zł, 2.740,9 tys. zł, 1.922,3 tys. zł i 1.918,6 tys. zł dla 614, 479, 394 oraz 361 osób 

bezrobotnych. 
21  Było to odpowiednio: 1.316,8 tys. zł, 1.512,5 tys. zł, 1.571,7 tys. zł i 1.491,1 tys. zł dla 299, 381, 442 oraz 386 osób 

bezrobotnych. 
22  W kolejnych latach były to kwoty: 1.619,7 tys. zł, 1.605,8 tys. zł, 1.093,3 tys. zł i 981,1 tys. zł na rzecz 74, 79, 51 i 46 

bezrobotnych. 
23  Dalej: „r. ż.” 



 

8 

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor PUP podała, że po wejściu w życie 
znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Urząd 
informował o nowych formach wsparcia wprowadzonych tą ustawą 
za pośrednictwem strony internetowej, w bieżących kontaktach z pracodawcami, jak 
również na posiedzeniach Siedleckiej Rady Biznesu, Wschodniej Izby 
Gospodarczej, czy też posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Siedlcach. 
W 2014 r. wprowadzono bony: zatrudnieniowy, szkoleniowy, stażowy, na 
zasiedlenie oraz dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 r. ż. Główną 
przeszkodą w realizacji form aktywizacji były ograniczone środki finansowe. 
Od 2016 r. wprowadzono refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 
30 r. ż. Refundacja przez okres 12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej 
minimalnego wynagrodzenia oraz składek ZUS stała się propozycją bardzo 
korzystną dla pracodawców. Jednocześnie malała grupa osób bezrobotnych 
w ewidencji Urzędu, które można było objąć tą formą wsparcia. W związku z tym nie 
było też zainteresowania innymi formami przewidzianymi dla osób do 30 roku życia. 
Urząd nie realizował aktywizacji w formie grantu na telepracę z uwagi na brak 
pracodawców oferujących zatrudnienie w tej formie. W przypadku świadczenia 
aktywizacyjnego zidentyfikowano, że ta forma aktywizacji nie jest dla pracodawców 
konkurencyjna w stosunku do innych, dostępnych form wsparcia oraz jest mniej 
korzystna pod względem ekonomicznym (np. w 2014 r. miesięczna kwota refundacji 
wyniosła 840 zł na osobę, natomiast kwota refundacji w ramach prac 
interwencyjnych wyniosła wraz ze składką ZUS – 965,18 zł).  

Przyznane w ramach Funduszu Pracy środki finansowe były niewystarczające do 
pełnej realizacji potrzeb rynku pracy. Niedobór środków na wybrane formy 
aktywizacji zawodowej zapotrzebowanych przez pracodawców oraz bezrobotnych 
w latach 2014-2017 przedstawiał się następująco: 

− prace interwencyjne: liczba miejsc według wniosków złożonych przez 
pracodawców – 1 754, liczba przyznanych miejsc – 991, stopień realizacji – 
56,5%, szacunkowy niedobór środków - 4.869,8 tys. zł, 

− staż: liczba miejsc według wniosków złożonych przez pracodawców – 2 688, 
liczba przyznanych miejsc – 1 526, stopień realizacji – 56,8%, szacunkowy 
niedobór środków – 8 127,2 tys. zł, 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy: liczba miejsc według 
wniosków złożonych przez pracodawców – 789, liczba przyznanych miejsc –
264, stopień realizacji – 33,5%, szacunkowy niedobór środków – 
10 357,2 tys. zł, 

− dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 r. ż. liczba miejsc według 
wniosków złożonych przez pracodawców – 45, liczba przyznanych miejsc – 41, 
stopień realizacji – 91%, szacunkowy niedobór środków – 16,7 tys. zł, 

− dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: liczba miejsc według wniosków 
złożonych przez pracodawców – 1 133, liczba przyznanych miejsc – 732, 
stopień realizacji – 64,6%, szacunkowy niedobór środków – 8 158,6 tys. zł, 

− szkolenia: liczba miejsc według wniosków złożonych przez pracodawców – 394, 
liczba przyznanych miejsc – 319, stopień realizacji – 81%, szacunkowy niedobór 
środków – 259,5 tys. zł, 

− bon szkoleniowy: liczba miejsc według wniosków złożonych przez pracodawców 
– 34, liczba przyznanych miejsc – 32, stopień realizacji – 94,1%, szacunkowy 
niedobór środków – 5,9 tys. zł, 

− bon na zasiedlenie: liczba miejsc według wniosków złożonych przez 
pracodawców – 77, liczba przyznanych miejsc – 65, stopień realizacji – 84,4%, 
szacunkowy niedobór środków – 82 tys. zł, 



 

9 

− bon zatrudnieniowy: liczba miejsc według wniosków złożonych przez 
pracodawców – 65, liczba przyznanych miejsc – 59, stopień realizacji – 90,1%, 
szacunkowy niedobór środków – 45 tys. zł. 

W przypadku niewystarczającej puli środków z Funduszu Pracy działania Urzędu 
polegały głównie na aplikowaniu o dodatkowe środki finansowe. W latach 2014-
2017 PUP złożył 11 wniosków na łączną kwotę 6.603,3 tys. zł z rezerwy Funduszu 
Pracy oraz osiem wniosków na łączną kwotę 21.333,1 tys. zł o środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor Urzędu wskazała również, że 
przy rozpatrywaniu wniosków o organizację prac interwencyjnych, doposażenia 
stanowiska pracy oraz staży priorytetem obejmowano pracodawców, deklarujących 
zatrudnienie po zakończeniu formy wsparcia i tworzący trwałe miejsca pracy. 
W przypadku form aktywizacji, dla których ustawa o promocji zatrudnienia wskazuje 
górny limit finansowania, w celu objęcia wsparciem jak największej liczby osób, 
zakładano niższe niż maksymalne kwoty do refundacji bądź przyznania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 624-636, tom II str. 304-332) 

1.4. Zgodnie z § 86 w związku z § 89 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy24 w Urzędzie ustalono 
minimalną liczbę pracowników świadczących usługi rynku pracy oraz pełniących 
funkcję doradcy klienta, która na lata 2014 i 2015 wyniosła 20 etatów, na rok 2016 – 
21 etatów, natomiast na rok 2017 – 23 etaty. W kontrolowanym okresie 
średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie wzrosło z 69 osób w 2014 r. do 73 osób 
w 2017 r., natomiast liczba osób pełniących funkcję doradcy klienta wzrosła z 26 do 
34. Wzrostowi zatrudnienia w Urzędzie towarzyszył spadek liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych z 6.397 do 3.938 osób, co skutkowało spadkiem liczby bezrobotnych 
przypadających na jednego pracownika Urzędu z 93 do 54 osób, natomiast na 
jednego doradcę z 249 do 115 bezrobotnych.  

Funkcję doradcy klienta pełnili w Urzędzie pracownicy zajmujący stanowiska 
o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o promocji zatrudnienia, wśród 
których pośrednicy pracy stanowili od 13 do 15 osób, natomiast doradcy zawodowi 
od 8 do 11 osób. W związku ze spadkiem liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
liczba tych osób przypadająca na jednego pośrednika pracy zmalała w latach 2014-
2017 z 489 do 265, natomiast na jednego doradcę zawodowego z 800 do 387 osób. 

Wśród pracowników Urzędu pełniących funkcję doradcy klienta stażyści stanowili 
średniorocznie od dwóch do pięciu osób. Dyrektor PUP powierzył funkcję doradcy 
klienta: 

− w 2014 r. - pracownikom Urzędu zatrudnionym na stanowisku: pośrednika pracy 
– stażysty (dwie osoby), doradcy zawodowego – stażysty (dwie osoby), 
specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty (jedna osoba), 

− w 2015 r. – pracownikom zatrudnionym na stanowisku: pośrednika pracy – 
stażysty (trzy osoby), doradcy zawodowego – stażysty (dwie osoby), specjalisty 
ds. rozwoju zawodowego – stażysty (jedna osoba), 

− w 2016 r. – pracownikom zatrudnionym na stanowisku pośrednika pracy – 
stażysty (sześć osób), doradcy zawodowego – stażysty (jedna osoba), 
specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty (jedna osoba), 

− w 2017 r. – pracownikom zatrudnionym na stanowisku pośrednika pracy – 
stażysty (sześć osób), doradcy zawodowego – stażysty (jedna osoba), 
specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty (jedna osoba), specjalisty ds. 
programów – stażysty (jedna osoba),  

                                                      
24  Dz. U. poz. 667. 
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z momentem zatrudnienia ww. osób w Urzędzie, pomimo że zgodnie z art. 91 ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia, osoby zatrudnione na tych stanowiskach nie mogły 
pełnić funkcji doradcy klienta.  

Zdaniem Dyrektor Urzędu wszystkie te osoby posiadały umiejętność 
przeprowadzania rozmowy z bezrobotnym, stanowiącej podstawę do ustalenia 
profilu pomocy oraz opracowania IPD. Przed przystąpieniem do wykonywania 
funkcji doradcy klienta pracownicy zostali zapoznani z organizacją pracy Urzędu, 
formami pomocy oferowanymi przez Urząd oraz systemem informatycznym Syriusz. 
Dyrektor PUP nadmieniła, że w pięciu przypadkach osoby zostały zatrudnione na 
zastępstwo i pracowały pod nadzorem doradców klienta zatrudnionych na 
stanowiskach specjalistów oraz kierowników komórek organizacyjnych. Przy braku 
tak dużej liczby specjalistów z funkcją doradcy klienta spowodowanym dłuższą 
nieobecnością w pracy, utrudnione byłoby realizowanie zadań określonych 
w ustawie o promocji zatrudnienia przypisanych do funkcji doradcy klienta na 
odpowiednim poziomie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 383-390, tom III str. 4-56) 

W załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych25 w części H poświęconej 
samorządowym jednostkom organizacyjnym wymienione zostały stanowiska 
urzędnicze: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, specjalisty do spraw 
programów oraz specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, a także minimalne 
wymagania kwalifikacyjne dla tych stanowisk w zakresie wykształcenia 
i umiejętności zawodowych oraz stażu pracy (w latach). Dla ww. stanowisk 
przewidziano wymóg posiadania wyższego wykształcenia oraz minimalny okres 
jednego roku doświadczenia odpowiednio: w zakresie poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku 
pracy, czy też w zakresie organizacji szkoleń. Odrębną kategorią stanowią 
wymienione w tym rozporządzeniu stanowiska: doradca zawodowy – stażysta, 
pośrednik pracy – stażysta, specjalista do spraw programów – stażysta, czy też 
specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta. Do uzyskania tych stanowisk 
określono minimalne wymagania w formie: wyższego wykształcenia bez 
minimalnego doświadczenia lub średniego wykształcenia oraz roku doświadczenia. 

Badanie dokumentacji pięciu stażystów wykazało, że posiadali oni wyższe 
wykształcenie oraz uczestniczyli m.in. w szkoleniach dotyczących aktywizacji 
bezrobotnych, ochrony danych osobowych czy też stosowania kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

W 2014 r. jeden doradca klienta obsłużył średnio 14 osób dziennie, w 2015 r. – 13 
osób, w 2016 r. 10 osób, natomiast w 2017 r. – 12 osób. Dyrektor Urzędu 
poinformowała, że posiadane narzędzia do ewidencji czasu poświęconego na 
spotkanie z bezrobotnym nie pozwalają na określenie uśrednionego czasu obsługi 
klienta. Dyrektor PUP nadmieniła, że liczba doradców klienta była wystarczająca do 
zapewnienia sprawnej obsługi interesantów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 599-623, tom II str. 304-332) 

1.5. W latach 2014-2017 profil pomocy ustalono odpowiednio: 5.889, 5.018, 4.447 
oraz 3.778 bezrobotnym, co stanowiło: 92%, 91%, 93% i 96% zarejestrowanych 
bezrobotnych. W badanym okresie wystąpiły niekorzystne zmiany w strukturze profili 
pomocy bezrobotnych. Liczba bezrobotnych z ustalonym I profilem pomocy 
zmniejszyła się z 317 osób w 2014 r. (5,4% sprofilowanych bezrobotnych) do 
86 osób w 2017 r. (2,4%). Liczba bezrobotnych którym ustalono II profil pomocy 

                                                      
25  Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm. 
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zmniejszyła się z 3.865 osób w 2014 r. do 1.469 osób w 2017 r. (spadek z 65,6% do 
38,9%). W badanym okresie znacząco wzrosła liczba osób którym ustalono III profil 
pomocy. Na koniec 2014 r. było to 1.707 osób, natomiast na koniec 2017 r. 2.223 
osoby. Przy towarzyszącej malejącej liczbie bezrobotnych udział osób z ustalonym 
III profilem pomocy wzrósł w tym okresie z 29% do 58,8%. 

W latach 2014-2017 do Programu Aktywizacja i Integracja26 skierowano 206 
bezrobotnych, 168 osób zakończyło udział w tym Programie, natomiast zatrudniono 
20 osób. Zastępca Dyrektora PUP poinformował, że do udziału w PAiI kierowani są 
bezrobotni z ustalonym III profilem pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy 
społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa 
w przepisach o pomocy społecznej. W poszczególnych latach okresu 2014-2017 
Urząd kierował zapytania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach 
oraz 13 gmin powiatu siedleckiego o zapotrzebowanie na realizację prac społecznie 
użytecznych w ramach PAiI. W latach 2014-2017 zainteresowanie Programem 
wykazały MOPR w Siedlcach i Gmina Zbuczyn, w latach 2014-2016 r. Gmina Kotuń, 
w latach 2014-2015 Gmina Wiśniew, natomiast w 2014 r. Gmina Skórzec. Ustalono 
jednocześnie, że gminy z terenu powiatu siedleckiego niezainteresowane PAiI 
skierowały w latach 2016-2017 do Urzędu łącznie 45 wniosków o aktywizację 
dłużników alimentacyjnych. 

W analogicznym okresie Urząd realizował pięć programów specjalnych, w ramach 
których wsparciem objęto 78 osób (30 z III profilem pomocy), udział w programach 
zakończyły 52 osoby (15 z III profilem pomocy), natomiast zatrudnione zostały 
44 osoby (dziewięć z III profilem pomocy). Zastępca Dyrektora Urzędu 
poinformował, że liczba realizowanych programów specjalnych uzależniona była od 
możliwości finansowych Urzędu, realnego zainteresowania pracodawców oraz 
udziałem w tej formie wsparcia przez bezrobotnych. Na dzień 10 kwietnia 2018 r. 
spośród 2.163 osób z ustalonym III profilem pomocy, 1.387 osób jako główny powód 
rejestracji wskazało uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, 902 osoby 
zadeklarowały pozostawanie bez pracy niż podjęcie pracy za minimalne 
wynagrodzenie. Partnerem do realizacji programu specjalnego są pracodawcy, 
których niezmiernie trudno jest zachęcić do udziału w programie. Ich oczekiwania 
wobec kandydatów rozmijają się z możliwościami bezrobotnych – kandydatów do 
udziału w programie. Problem stanowią również oczekiwania bezrobotnych, 
w stosunku do możliwości rynku pracy na określonych stanowiskach. Aktualnie 
Urząd jest w stanie pozyskać pracodawców do programu specjalnego, jednak 
oferują oni nieatrakcyjne stanowiska dla bezrobotnych takie jak: spawacz, 
magazynier, czy też operator maszyn i urządzeń. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 224-484, tom II str. 410-415) 

1.6. W wyniku badania dokumentacji 80 bezrobotnych stwierdzono: 

a) wszystkim bezrobotnym ustalono profil pomocy, z czego: 

- spośród 32 bezrobotnych zarejestrowanych przed 27 maja 2014 r.27, w jednym 
przypadku nie ustalono profilu pomocy do końca 2014 r. Bezrobotnemu ustalono 
profil pomocy w dniu 12 stycznia 2015 r. ponieważ, jak wyjaśniła Dyrektor PUP, 
bezrobotny przebywał na urlopie rodzicielskim28;  

                                                      
26  Dalej: „PAiI”. 
27  Tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598). 
28  Termin ten nie został dotrzymany łącznie w 80 przypadkach bezrobotnych zarejestrowanych przed tym dniem, z czego 

w 79 przypadkach z powodu przebywania przez osoby bezrobotne na urlopach rodzicielskich, a w jednym przypadku 
z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim (od 7 października do 31 grudnia 2014 r.). 
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- spośród 48 bezrobotnych zarejestrowanych po 27 maja 2014 r. w 20 przypadkach 
profil pomocy ustalono w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od daty 
rejestracji, w 24 przypadkach od ośmiu do 30 dni, natomiast w czterech 
przypadkach ustalenie profilu pomocy odbyło się po ponad 30 dniach od daty 
rejestracji. Według Dyrektor PUP termin 7-dniowy nie jest realny w celu właściwego 
ustalenia profilu osoby bezrobotnej. Koncepcja profilowania zakłada określenie 
potencjału zatrudnieniowego bezrobotnego. Aby badanie przeprowadzone zostało 
właściwie doradca klienta powinien dokonać analizy rzetelności i kompletności 
danych zgromadzonych podczas rejestracji, historii poprzednich rejestracji 
w Urzędzie, a przeprowadzenie wywiadu poprzedzić analizą rynku pracy i aktualnej 
sytuacji bezrobotnego na tymże rynku. Niewłaściwe przygotowanie do procesu 
profilowania zwiększa ryzyko niewłaściwego dopasowania indywidualnej oferty 
pomocy. W związku z powyższym w Urzędzie praktykowano, że ustalenie profilu 
pomocy powinno nastąpić do 30 dni od daty rejestracji. W złożonych wyjaśnieniach 
Dyrektor PUP wskazała indywidualne okoliczności, które spowodowały 
przekroczenie 30-dniowego terminu na ustalenie profilu pomocy; 

b) nie wystąpiły przypadki niewyrażenia zgody przez bezrobotnego na ustalony profil 
pomocy, 

c) we wszystkich analizowanych przypadkach bezrobotni potwierdzali 
własnoręcznym podpisem obecność w PUP w określonym dniu, natomiast PUP nie 
praktykował potwierdzenia przez bezrobotnego, że w trakcie wizyty w Urzędzie 
został zapoznany z ustalonym profilem pomocy, możliwymi formami aktywizacji 
w ramach ustalonego profilu pomocy oraz opracowanym indywidualnym planem 
działania. Dyrektor Urzędu poinformowała, że zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji 
bezrobotnych i poszukujących pracy29 osobie zarejestrowanej jako bezrobotny lub 
poszukujący pracy jest zakładana karta rejestracyjna bezrobotnego w postaci 
elektronicznej, która stanowi elektroniczny zbiór danych uzyskanych w trakcie 
rejestracji oraz w trakcie posiadania statusu bezrobotnego. W postaci papierowej 
utrwalane są wyłącznie wybrane dokumenty, w szczególności własnoręcznie 
podpisane oświadczenia składane przez osoby zarejestrowane w trakcie 
pozostawania w rejestrze. Ustawa o promocji zatrudnienia oraz rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania 
pomocy dla bezrobotnego30 nie zawierają przepisów wskazujących na konieczność 
podpisywania przez osobę bezrobotną deklaracji przystąpienia do uczestnictwa 
w IPD. Dyrektor PUP nadmieniła, że zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy31 przy 
realizacji usług rynku pracy powiatowy urząd pracy wykorzystuje do prowadzenia 
dokumentacji w szczególności systemy teleinformatyczne. Wszystkie informacje 
dotyczące realizacji IPD klientów Urzędu są gromadzone w systemie Syriusz; 

d) bezrobotni mieli możliwość ubiegania się o zmianę profilu pomocy na każdym 
etapie realizacji IPD. 

W kontrolowanym okresie Urząd nie odnotował przypadków zainteresowania 
bezrobotnych innymi formami pomocy niż przewidziane w ramach ustalonego 
profilu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 654-665, tom II str. 351-382) 

                                                      
29  Dz. U. poz. 1299. 
30  Dz. U. poz. 631. 
31  Dz. U. poz. 667. 
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W toku kontroli NIK przeprowadzono wobec 50 bezrobotnych badanie ankietowe. 
Na pytanie „Czy była Pani/Pan zainteresowana uczestnictwem w formie aktywizacji, 
która nie została zaproponowana przez PUP? Proszę wskazać jaka/jakie to były 
formy”: 14 osób wskazało szkolenie, 13 – staż, sześć – skierowanie do zatrudnienia 
wspieranego u pracodawcy, cztery – dotacja na działalność gospodarczą, po trzy 
osoby wskazały prace interwencyjne i pożyczkę z Funduszu Pracy na podjęcie 
działalności gospodarczej, dwie – bon zatrudnieniowy oraz po jednej osobie – bony: 
na zasiedlenie, szkoleniowy, roboty publiczne, świadczenie aktywizacyjne 
i pożyczkę z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy. 

Na pytanie „Czy wnioskowała Pani/Pan o uczestnictwo w formie aktywizacji, której 
Wam odmówiono? Proszę wskazać jaka/jakie to były formy?”: po trzy osoby 
wskazały szkolenie i prace interwencyjne, natomiast dwie osoby wskazały staż. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 419-674) 

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez 10 doradców klienta ustalono, że sześciu 
uzyskuje odpowiedzi na pytania kwestionariusza w formie luźnej rozmowy 
przeprowadzanej z bezrobotnym, natomiast czterech doradców odczytuje 
bezrobotnym pytania bezpośrednio z kwestionariusza, w uzasadnionych 
przypadkach również z możliwymi wariantami odpowiedzi. Pięciu doradców 
wskazało na problemy w interpretacji odpowiedzi udzielanych przez bezrobotnych, 
najczęściej na pytania dotyczące: przyczyn utrudniających podjęcie pracy (pyt. 13), 
możliwości samodzielnego znalezienia pracy (pyt. 14), okresu od kiedy bezrobotny 
mógłby podjąć pracę (pyt. 22). Ośmiu doradców wyraziło stanowisko, że pytania 
zawarte w kwestionariuszu nie pozwalają na uwzględnienie indywidualnej sytuacji 
bezrobotnego i jego preferencji na rynku pracy, głównie kobiet w ciąży, skazanych 
oraz osób oczekujących na świadczenia przedemerytalne. Wszyscy doradcy 
wskazali na problemy w interpretacji pytań przez bezrobotnych, głównie dotyczyło to 
pytania nr 15 o przyczyny rejestracji w PUP. Doradcy klienta poinformowali, że 
bezrobotni często z własnej inicjatywy informują o preferowanych formach 
aktywizacji, głównie w odpowiedzi na pytanie nr 15 o cel rejestracji w Urzędzie. 
Wśród mankamentów kwestionariusza doradcy wskazali najczęściej, że nie 
uwzględnia on oceny sytuacji osób, które nie są zainteresowane podjęciem pracy, 
głównie osób ubiegających się świadczenie przedemerytalne oraz kobiet 
ciężarnych, natomiast pytania zawarte w kwestionariuszu nakierowane są na 
przygotowanie do podjęcia pracy lub zwiększenia szans zatrudnienia. 
Kwestionariusz nie odzwierciedla również barier wejścia na rynek pracy osób po 
pobycie w zakładzie karnym oraz nie uwzględnia sytuacji tzw. sezonowych 
bezrobotnych, niezainteresowanych żadną formą aktywizacji. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 333-350) 

1.7. W latach 2014-2017 wystąpiły 1.382 przypadki zmiany profilu pomocy32, 
z czego w 82 przypadkach z inicjatywy Urzędu, natomiast w 1.300 przypadkach na 
wniosek bezrobotnego. 

Przeprowadzone badanie 10 postępowań w sprawie ponownego ustalenia profilu 
pomocy wykazało, że bezrobotni składali wnioski w tym zakresie po upływie od 118 
do 499 dni od poprzedniego ustalenia profilu pomocy, z  wyjątkiem jednego 
przypadku, w którym ponowne profilowanie przeprowadzono po upływie dziewięciu 
dni. W badanej próbie bezrobotni najczęściej uzasadniali wniosek zmianami 
w zakresie: zaangażowania w samodzielne poszukiwanie pracy, względami 
zdrowotnymi lub dyspozycyjnością (po cztery przypadki), czy też zmianami 
w zakresie powodów rejestracji w Urzędzie oraz gotowości do dostosowania się do 
wymagań rynku pracy (po trzy przypadki). We wszystkich analizowanych sprawach 

                                                      
32  W 2014 – 23 przypadki, w 2015 r. – 599, w 2016 r. – 445, natomiast w 2017 r. 315 przypadków. 
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ponowne ustalenie profilu pomocy nastąpiło w dniu złożenia przez bezrobotnego 
wniosku i we wszystkich przypadkach zakończyło się zmianą ustalonego profilu 
pomocy, w siedmiu z II na III profil, a w trzech z III na II profil. W analizowanych 
przypadkach doradcy klienta nie dokonywali korekty wygenerowanego przez system 
informatyczny profilu pomocy w trakcie profilowania. 

Opracowane IPD zmodyfikowano odpowiednio do rodzaju zmiany profilu pomocy. 
Przykładowo, w ramach działań do samodzielnej realizacji, obowiązki dla II profilu 
pomocy określono jako: samodzielne przygotowanie CV, analiza ogłoszeń 
prasowych i internetowych dotyczących wolnych miejsc zatrudnienia, rozpoznanie 
możliwości podjęcia zatrudnienia, monitorowanie informacji na temat form wsparcia 
oferowanych przez PUP, weryfikacja ofert pracy na stronie Urzędu. Dla III profilu 
pomocy były to m.in. weryfikacja możliwości związanych z udziałem bezrobotnego 
w programach specjalnych oraz w Programie Aktywizacja i Integracja. W jednym 
przypadku wprowadzono zindywidualizowane podejście, w którym zobowiązano 
bezrobotnego zainteresowanego podjęciem działalności gospodarczej, do kontaktu 
z urzędami w których załatwia się formalności związane z założeniem tej 
działalności (urząd miasta, urząd skarbowy, ZUS) oraz do kontaktu z właścicielami 
lokali użytkowych w celu znalezienia atrakcyjnego lokalu do prowadzenia własnej 
działalności. W pozostałych przypadkach objętych badaniem do nowoopracowanych 
IPD nie wprowadzono innych zmian. Dyrektor Urzędu poinformowała, że 
podobieństwo zaplanowanych do realizacji działań wynika głównie z faktu że każda 
z osób przypisana jest do jednego z trzech profili pomocy, co ogranicza dowolność 
w planowaniu działań. W ramach każdego z profili do wykorzystania jest 
ograniczony katalog możliwych do zastosowania form pomocy oraz ograniczone 
możliwości finansowe Urzędu. 

W kontrolowanym okresie wystąpił również jeden przypadek, w którym wniosek 
bezrobotnego o ponowne ustalenie profilu pomocy nie zakończył się zmianą tego 
profilu. Bezrobotny złożył wniosek po upływie 134 dni od poprzedniego profilowania, 
uzasadniony ograniczeniem dyspozycyjności, związanym z utrudnionym dojazdem 
do Siedlec w godzinach porannych. W wyniku badania kwestionariuszowego 
bezrobotnemu ponownie ustalono II profil pomocy. 

Zdaniem Dyrektora PUP profilowanie bezrobotnych nie wpłynęło na poprawę jakości 
świadczenia im pomocy. Budowa kwestionariusza do profilowania nie pozwala na 
faktyczne określenie potencjału zatrudnieniowego badanej osoby. Większość pytań, 
to pytania jednokrotnego wyboru, co powoduje konieczność interpretacji odpowiedzi 
bezrobotnego i ryzyko ich niewłaściwej oceny. W ocenie Dyrektora PUP poważne 
wątpliwości budzi konieczność niezwłocznego ustalenia profilu pomocy. Zasadne 
byłoby poznanie aktualnej sytuacji bezrobotnego na rynku, rozpoznanie jego 
możliwości i oczekiwań przed przystąpieniem do profilowania. Niejednokrotnie nie 
jest to możliwe podczas pierwszej wizyty u doradcy klienta. Ustalanie profilu 
podczas pierwszej wizyty po rejestracji zwiększa ryzyko niewłaściwego 
dopasowania indywidualnej pomocy. Dyrektor PUP podała, że profilowanie pomocy 
na podstawie kwestionariusza nie sprawdziło się. Jest procedurą zbyt sztywną, 
ograniczającą działania Urzędu. Profilowanie powinno wskazywać kierunek 
postępowania, w jakim doradca klienta powinien pracować z bezrobotnym. 
To doradca klienta powinien decydować jakimi instrumentami wspierać aktywizację 
osoby bezrobotnej. Dyrektor PUP wskazał ponadto, że profil III jest zbyt obszerny, 
gdyż mieści zarówno osoby oddalone od rynku pracy wymagające wsparcia, jak 
również osoby niezainteresowane podjęciem pracy. Wobec braku działań 
systemowych zmierzających do odstąpienia od obowiązku opłacania przez urzędy 
pracy składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób bezrobotnych, zasadne wydaje 
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się, by w profilu III znajdowały się wyłącznie osoby niezainteresowane podjęciem 
pracy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 654-665, 697-710, tom II str. 351-372) 

1.8. W latach 2014-2017 indywidualne plany działania ustalono dla odpowiednio: 
6 918, 6 870, 6 604 oraz 5 560 bezrobotnych, natomiast na koniec poszczególnych 
lat realizację IPD kontynuowało odpowiednio: 4 840, 5 147, 4 288 oraz 3 520 
bezrobotnych, co stanowiło: 75,7%, 93,7%, 89,8% i 89,4% zarejestrowanych 
bezrobotnych. 
W wyniku badania próby dokumentacji 80 bezrobotnych stwierdzono, że: 
a) w dwóch przypadkach, IPD ustalono niezgodnie z terminem określonym 

w art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia; 
b) we wszystkich analizowanych IPD brak było zapisów dotyczących działań 

możliwych do zastosowania przez Urząd w ramach pomocy określonej 
w ustawie, nie wyodrębniono w nich poszczególnych działań i planowanych 
terminów ich realizacji (art. 34a ust. 2 pkt 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia); 

c) w 61 przypadkach IPD zawierały zapisy dostosowane do indywidualnych 
potrzeb bezrobotnego, natomiast w 19 przypadkach zawierały 
wystandaryzowane zapisy właściwe dla ustalonego profilu pomocy, w których 
brak było elementów zindywidualizowanych dla sytuacji poszczególnych 
bezrobotnych (np.: preferowanej formy aktywizacji, rodzaju pracy i kwalifikacji 
bezrobotnego). IPD nie zawierały również informacji o możliwościach 
bezrobotnych, np. związanych z ich sytuacją zdrowotną, które mogłyby zawężać 
katalog potencjalnych ofert pracy. 

Dyrektor Urzędu wyjaśniła, że IPD zawierają wystandaryzowane zapisy, gdyż 
warunkiem jego zakończenia jest zawsze podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W związku z tym część działań 
się pokrywa, a co za tym idzie, zapisy w IPD brzmią podobnie. Natomiast 
w każdym przypadku działania są dobierane indywidualnie do każdej z osób. 
Część podobnych zapisów działań w IPD wynika również z obowiązujących 
przepisów prawa, jak np. konieczność kontaktu z doradcą klienta co najmniej 
raz na 60 dni. Część IPD zawiera również zindywidualizowane zapisy działań 
(w szczególności działań do samodzielnej realizacji), które są dostosowane do 
zaplanowanego warunku zakończenia IPD np. planowana do zastosowania 
forma wsparcia. W systemie Syriusz informacje o możliwościach fizycznych lub 
kwalifikacjach osób bezrobotnych zawarte są w kartach poszczególnych osób. 
System został tak opracowany, że z IPD można bezpośrednio przejść do tych 
informacji. W związku z tym praktyką jest, że zapisy takie nie są powielane 
dodatkowo w IPD. Urząd podjął działania zmierzające do poprawy konstrukcji 
opracowanych IPD z uwzględnieniem zwiększenia ich przejrzystości pod kątem 
czytelności elementów określonych w art. 34a ust. 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia. W związku z powyższym IPD opracowane od lipca 2017 r. mają 
zmienioną formę; 

d) w czterech przypadkach kontakt PUP z bezrobotnym w trakcie realizacji IPD był 
rzadszy niż raz na 60 dni, co wynikało z przebywania bezrobotnego na urlopie 
rodzicielskim (jedna osoba) lub na zwolnieniu lekarskim (jedna osoba), 
zgubienia przez bezrobotnego informacji z wyznaczoną datą wizyty i stawienia 
się w Urzędzie w 65 zamiast w 60 dniu (jedna osoba - niestawiennictwo uznane 
przez PUP za usprawiedliwione), w jednym przypadku omyłkowo wyznaczono 
termin kolejnej wizyty na 61 dzień; 

e) w dziesięciu przypadkach dotyczących aktywizacji bezrobotnych w formie bonu 
stażowego, Urząd nie realizował obowiązku utrzymania kontaktu 
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z organizatorem stażu w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji 
działań przewidzianych dla bezrobotnego, co najmniej raz na 60 dni; 

f) przedmiotem spotkań doradców klienta z bezrobotnymi w początkowej fazie 
współpracy było ustalenie profilu pomocy oraz opracowanie IPD. Kolejne 
spotkania z bezrobotnymi z ustalonym I lub II profilem pomocy polegały głównie 
na pośrednictwie pracy (zapoznanie z ofertami pracy, wydawanie skierowań) 
oraz poradnictwie zawodowym, natomiast z bezrobotnymi z ustalonym III 
profilem pomocy głównie polegały na udzielaniu informacji zawodowej, w formie 
spotkań indywidualnych lub grupowych; 

g) w badanej próbie stwierdzono 17 przypadków ponownego przygotowania IPD 
w związku z niepodjęciem przez bezrobotnego zatrudnienia33. W sześciu 
przypadkach nie wprowadzono żadnych zmian w przygotowanych ponownie 
IPD, w sześciu przypadkach zmiany w IPD nie miały zasadniczego charakteru34, 
natomiast w pozostałych pięciu przypadkach zmiany wprowadzone do IPD były 
związane ze zmianą profilu pomocy. Dyrektor PUP poinformowała, że 
powielanie działań w ramach kolejnych IPD wynika z faktu, iż katalog możliwych 
do zastosowania form pomocy dla każdego profilu jest ograniczony, szczególnie 
dla profilu III; 

h) wszystkie IPD zostały opracowane na okresy zgodne z § 7 rozporządzenia 
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego; 

i) w czterech przypadkach nastąpiła zmiana sytuacji bezrobotnego, o której mowa 
w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego. 
W dwóch przypadkach w IPD zmniejszono zakres działania do samodzielnej 
realizacji w związku ze zmianą profilu pomocy z II na III35, w jednym przypadku 
zwiększono zakres działania bezrobotnego w związku z zainteresowaniem 
podjęciem działalności gospodarczej, natomiast w jednym przypadku, po 
ponownym ustaleniu profilu pomocy, do dnia przeprowadzenia badania nie 
opracowano IPD36; 

j) nie wystąpiły przypadki zainteresowania bezrobotnych innymi formami wsparcia 
niż przewidziane w opracowanych dla tych bezrobotnych IPD. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 224-484, 654-665, tom II str. 351-390) 

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

1. W dwóch przypadkach z 80 objętych badaniem, Urząd ustalił indywidualny plan 
działania dla bezrobotnych po upływie ponad 60 dni od daty ustalenia profilu 
pomocy, co było niezgodne z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. 

Jednemu bezrobotnemu ustalono profil pomocy w dniu 6 listopada 2014 r., 
natomiast IPD dopiero w dniu 13 kwietnia 2015 r. Dyrektor Urzędu wyjaśniła, że 
przyczyną nieustalenia profilu w terminie było odbywanie przez bezrobotnego 
praktyk absolwenckich w okresie od 12 stycznia do 11 kwietnia 2015 r.  

W ocenie NIK, opracowanie IPD winno nastąpić w ciągu 67 dni, które upłynęły od 
dnia ustalenia profilu pomocy do dnia rozpoczęcia praktyk absolwenckich przez tego 
bezrobotnego. 

 

 

                                                      
33  W 15 przypadkach dotyczyło to bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, a po jednym przypadku z I i II profilem. 
34  Np. dopisano, że bezrobotny jest zainteresowany poradnictwem zawodowym. 
35  Ograniczono do programów specjalnych oraz Programu Aktywizacja i Integracja. 
36  Nie upłynęło jeszcze 30 dni od dnia ustalenia profilu pomocy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W przypadku drugiego bezrobotnego, profil pomocy ustalono w dniu 4 czerwca 
2014 r. a IPD w dniu 15 września 2014 r. Dyrektor PUP jako przyczynę 
niedotrzymania ustawowego terminu wskazała błędnie wyznaczoną datę kolejnej 
wizyty tj. z zachowaniem terminu wizyt co najmniej raz na 120 zamiast raz na 
60 dni. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 654-665, tom II str. 375-382) 

2. Poddana weryfikacji w ramach próby dokumentacja 80 indywidualnych planów 
działania wykazała brak rzetelności w ich sporządzeniu. We wszystkich IPD nie 
zawarto wymaganych informacji, wskazanych w art. 34a ust. 2 pkt 1-3 ustawy 
o promocji zatrudnienia, tj.: nie określono działań możliwych do zastosowania przez 
Urząd w ramach pomocy określonej w ustawie, nie zaplanowano działań do 
samodzielnej realizacji przez bezrobotnego w celu poszukiwania pracy oraz nie 
zaplanowano terminów realizacji poszczególnych działań (dla wszystkich 
zaplanowanych działań termin realizacji był terminem zakończenia realizacji IPD). 
Dyrektor PUP poinformowała, że w ramach najczęściej stosowanego sformułowania 
„monitorowanie postępów bezrobotnego w realizacji przewidzianych działań” Urząd 
realizuje m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, czy też rozliczanie 
zaplanowanych form aktywizacji. Działania możliwe do zastosowania wynikają także 
z zapisów dotyczących działań do samodzielnej realizacji przez bezrobotnych, czy 
też zapisów dotyczących warunków zakończenia IPD (np. wskazanie 
do zastosowania konkretnej formy pomocy). W większości przypadków, na etapie 
pierwotnego opracowania IPD bezrobotni nie mają jeszcze sprecyzowanych planów 
odnośnie skorzystania z konkretnych form pomocy, w związku z czym jego zapisy 
mają charakter ogólny. Dopiero w trakcie kolejnych spotkań z doradcą klienta plany 
te zaczynają się konkretyzować, a opracowane pierwotnie IPD jest uzupełniane 
o wskazane do zastosowania formy pomocy. Z pozycji doradcy klienta nie jest 
możliwe odtworzenie poprzednich wersji IPD, można to zrobić jedynie z pozycji 
administratora systemu Syriusz. Wszystkie wizyty i kontakty z bezrobotnym 
odbywają się w ramach opracowanego IPD i są jego realizacją, a szczegółowe 
informacje na temat realizacji IPD zawarte są w opisach poszczególnych wizyt. 
Dyrektor PUP nadmieniła, że niektóre działania mają charakter uniwersalny jak 
np. pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, wynikają z pomocy osobie 
w podjęciu zatrudnienia i są stosowane do momentu spełnienia warunku 
zakończenia IPD. W przypadku konkretnych form wsparcia na etapie 
opracowywania IPD trudno jest przewidzieć kiedy Urząd będzie dysponował 
środkami na ich realizacją oraz kiedy będą prowadzone nabory wniosków. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 654-665, tom II str. 354-372) 

3. W przypadkach aktywizacji bezrobotnych w ramach bonu stażowego 
(10 analizowanych spraw), PUP nie dopełnił obowiązku kontaktowania się 
z bezrobotnymi i organizatorami stażu co najmniej raz na 60 dni w celu 
monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla 
bezrobotnego, co było niezgodne z § 8 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie 
profilowania pomocy dla bezrobotnego. Kontakt Urzędu z bezrobotnymi w tych 
przypadkach ograniczał się do przyjmowania przekazywanych list obecności oraz 
przeprowadzeniu u pięciu organizatorów stażu wizyt monitorujących i jednej kontroli.  

Dyrektor PUP wyjaśniła, że wynikało to z błędnej interpretacji zapisów tego 
rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 654-665, tom II str. 354-372) 
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1. W latach 2014-2017 Dyrektor PUP powierzył funkcję doradcy klienta 
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pośrednika pracy – stażysty (dwie 
osoby w 2014 r., trzy w 2015 r., sześć w 2016 r. i 2017 r.), doradcy zawodowego – 
stażysty (dwie osoby w 2014 r. i 2015 r., jedna w 2016 r. i 2017 r.), specjalisty 
ds. rozwoju zawodowego – stażysty (jedna osoba w latach 2014-2017), pomimo że 
zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach nie mogły pełnić funkcji doradcy klienta.  
NIK uwzględnia, że powierzenie przez Dyrektora PUP funkcji doradcy klienta 
w przypadku jednej z ww. osób - zatrudnionej na stanowisku doradcy zawodowego 
– stażysty w 2014 r. i 2015 r., było wynikiem interpretacji MPiPS Departamentu 
Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej37, przekazanej dyrektorom 
powiatowych urzędów pracy, zgodnie z którą „powierzenie funkcji doradcy klienta 
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku specjalisty – stażysty dopuszczalne jest 
w szczególności wówczas, gdy pracownik ten zatrudniony był wcześniej na jednym 
ze stanowisk specjalistów wymienionych w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy i tym samym 
pełnił lub mógł pełnić funkcję doradcy klienta, a następnie w wyniku zmian 
wewnętrznych, np. organizacyjnych, przeniesiony został na stanowisko specjalisty – 
stażysty”, a „decyzja o powierzeniu funkcji doradcy klienta pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach specjalistów - stażystów należy do decyzji 
kierownictwa powiatowego urzędu pracy. Dyrektor podejmując taką decyzję musi 
rozstrzygnąć czy dany stażysta w trakcie zatrudnienia na tym stanowisku uzyskał 
już wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne aby wykonywać zadania 
przypisane do funkcji doradcy klienta”. Pracownik ten odbył wcześniej w PUP 
trzymiesięczny staż, o którym mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia, 
w trakcie którego istniała możliwość nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych 
wymaganych od osoby, której powierza się funkcję doradcy klienta. Natomiast 
w przypadku pozostałych czterech osób zatrudnionych w 2014 r. oraz jednej nowo 
zatrudnionej w 2015 r., ich doświadczenie zawodowe przed zatrudnieniem w PUP 
nie było związane z instytucjami rynku pracy. Nie mogły więc nabyć one 
niezbędnych umiejętności w zakresie obsługi systemu Syriusz oraz wiedzy i praktyki 
w zakresie organizacji pracy Urzędu i świadczonych usług rynku pracy, które 
mogłyby stanowić przesłankę do powierzenia im funkcji doradcy klienta, o której 
mowa w ww. interpretacji MPiPS, mającej wpływ na osiągnięcie przez PUP 
wskaźnika liczby bezrobotnych przypadających na jednego pracownika PUP 
pełniącego funkcję doradcy klienta oraz otrzymanie przez Urząd środków 
z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród dla pracowników, o których 
mowa w art. 108 ust. 1i ustawy o promocji zatrudnienia. 
 

2. 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 według Najwyższej Izby Kontroli, w przypadku jej 
przekazania w formie ustnej, w celu rzetelnego dokumentowania przeprowadzonych 
działań, zasadnym jest odnotowywanie spełnienia ww. obowiązku. 

                                                      
37  „Wyjaśnienia dotyczące znowelizowanej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy” z dnia 3 lipca 2014 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Urząd dokonywał38 rzetelnej analizy lokalnego rynku pracy, gromadził dane 
o zawodach nadwyżkowych i deficytowych oraz rozpoznawał potrzeby osób 
bezrobotnych. Opracowane przez PUP propozycje podziału środków Funduszu 
Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu lub ich zmiany, każdorazowo 
uzyskiwały pozytywne opinie Rady Rynku Pracy. Urząd w ograniczonym zakresie 
stosował nowe formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wprowadzone w 2014 r. 
z uwagi na brak zainteresowania ich realizacją 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. Stwierdzono jednak, że 
funkcję tę powierzano pracownikom zatrudnionym na stanowiskach specjalistów - 
stażystów niezgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, a także wydaną przez 
MPiPS interpretacją. W zakresie IPD stwierdzone zostały przypadki braku 
rzetelności oraz opóźnienia w ich sporządzaniu. 

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

2.1. Badanie dokumentacji 40 bezrobotnych wykazało, że zastosowane formy 
aktywizacji były zgodne z ustalonym profilem pomocy. W wyniku badania 
stwierdzono, że kierowanie bezrobotnych na poszczególne formy pomocy odbywało 
się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi39. 

Analiza 10 przypadków wsparcia w formie bonu na zasiedlenie wykazała, że 
zgodnie z art. 66n ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia beneficjenci, w terminie 
30 dni od otrzymania wsparcia, dostarczyli do Urzędu dokumenty potwierdzające 
podjęcie zatrudnienia, spełnili wymóg określony w art. 66n ust. 1 pkt 2 tej ustawy 
dotyczący odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania do miejsca 
zamieszkania związanego z podjęciem pracy lub czasu dojazdu do tego miejsca. 
W siedmiu na 10 zbadanych przypadków bezrobotni, w terminie ośmiu miesięcy od 
otrzymania wsparcia udokumentowali pozostawanie w zatrudnieniu przez okres 
sześciu miesięcy, w jednym przypadku termin rozliczenia nie upłynął (16.07.2018 r.), 
natomiast w dwóch przypadkach bezrobotni nie spełnili wymogu pozostawania 
w zatrudnieniu przez sześć miesięcy. Zgodnie z art. 66n ust. 5 pkt 2 ustawy 
o promocji zatrudnienia, w toku kontroli NIK, Urząd wystąpił do tych bezrobotnych 
o zwrot przyznanego dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do 
udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu (łącznie 5 961,11 zł). 
Przeznaczenie środków na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 
zatrudnienia uregulowano w formie umownego zobowiązania, bez obowiązku 
przedkładania dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki. 
Dyrektor PUP poinformowała, że przyjęte przez Urząd rozwiązanie było zgodne 
z wytycznymi MRPiPS. Zwrot środków w przypadku ich niewłaściwego 
wykorzystania zabezpieczono poprzez poręczenie.  

                                                      
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. 

39 Zarządzenia nr 6/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. 
i 28/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Dyrektor PUP wprowadziła zasady organizacji i finansowania usług i instrumentów rynku 
pracy w latach 2014, 2015, 2016 i 2017. Zasady dotyczyły środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, organizacji staży, organizacji 
i finansowania szkoleń, a od 2016 r. również zasady organizacji i finansowania prac interwencyjnych. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Analiza 10 przypadków aktywizacji w formie bonu stażowego wykazała, że zgodnie 
z art. 66l ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, skierowanie bezrobotnych odbyło 
się na podstawie IPD. W złożonych wnioskach organizatorzy stażu zobowiązali się 
do zatrudnienia wskazanego bezrobotnego przez okres sześciu miesięcy po 
zakończeniu stażu, jednak bez wskazania wymiaru etatowego, co skutkowało tym, 
iż w czterech przypadkach bezrobotni zostali zatrudnieni w ułamkowych częściach 
etatu40. W trakcie kontroli NIK, Dyrektor PUP przedstawiła zmieniony wzór umowy, 
zawierający zobowiązanie organizatora stażu do zatrudnienia bezrobotnego przez 
okres sześciu miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. W analizowanych 
przypadkach spełniono wymóg zawarty w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych41, dotyczący stosunku liczby bezrobotnych 
odbywających staż do liczby pracowników organizatora stażu. Bezrobotnym 
przyznano stypendia stażowe w prawidłowej wysokości. Z wyjątkiem dwóch 
przypadków, organizatorzy stażu, zgodnie z art. 53 ust. 5 w zw. z art. 66l ust. 9 
ustawy o promocji zatrudnienia, po zakończeniu stażu wydali opinie o zadaniach 
realizowanych przez bezrobotnego oraz pozyskanych umiejętnościach 
praktycznych, a Urząd przyznał tym pracodawcom premie za zatrudnienie 
uczestników stażu. W dwóch pozostałych przypadkach staż nie został 
zakończony42. Wsparcie bezrobotnych w postaci bonu stażowego odbywało się 
w formie decyzji administracyjnej, w której nie stosowano obwarowań dotyczących 
zwrotu środków. W uzasadnieniu decyzji zawarto, że „prawo do stypendium 
przysługuje pod warunkiem, że nie zajdą okoliczności powodujące jego utratę”. 

W analizowanych 10 przypadkach przyznania dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej, wnioski aplikacyjne zawierały elementy określone w § 6 ust. 2 oraz 
oświadczenia określone w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności 
gospodarczej43. Pracownicy PUP, przed przyznaniem wsparcia, zweryfikowali 
spełnianie przez bezrobotnych obowiązków określonych w § 7 pkt 2 ww. 
rozporządzenia. Beneficjenci objęci badaniem prawidłowo rozliczyli się 
z przyznanych środków44. Wszystkie analizowane osoby spełniły wymóg 
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, 
natomiast na dzień 9 kwietnia 2018 r. w Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej CEiDG wciąż figurowało siedmiu bezrobotnych45. W umowie zawarto 
zobowiązanie beneficjenta dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do 
wydatkowania przyznanych środków zgodnie ze złożonym wnioskiem46, 
przestawienie szczegółowego rozliczenia wraz z uwierzytelnionymi kopiami 
dokumentów zakupu (faktur, rachunków). Zawarte umowy zawierały również 
zobowiązanie beneficjenta do zwrotu środków niewydatkowanych w terminie dwóch 
miesięcy od daty podjęcia działalności gospodarczej. Jako zabezpieczenie zwrotu 
środków stosowano poręczenie składane przez co najmniej dwie osoby. 
W obowiązujących w 2014 r. uregulowaniach wewnętrznych zawarto dodatkowo, że 
środki na podjęcie działalności gospodarczej będą przyznawane osobom 

                                                      
40  Dwa przypadki na pół etatu, jeden przypadek na 1/4 etatu oraz jeden przypadek na 1/8 etatu. 
41  Dz. U. Nr 142, poz. 1160. 
42  W jednym przypadku bezrobotny przerwał staż w związku z podjęciem zatrudnienia u innego pracodawcy, w drugim 

przypadku organizator stażu zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. 
43  Dz. U. poz. 457 – rozporządzenie obowiązywało do 30 czerwca 2017 r. 
44  W terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej bezrobotni przedłożyli do Urzędu rozliczenie 

wraz z kopiami dowodów księgowych potwierdzających dokonane zakupy. 
45  Dwóch bezrobotnych zakończyło działalność gospodarczą odpowiednio z dniem 31 grudnia 2017 r. i 29 września 2017 r., 

natomiast jeden bezrobotny zawiesił działalność gospodarczą z dniem 1 października 2017 r. 
46  We wniosku bezrobotni przedstawiali katalog potrzeb, które zostaną sfinansowane z dotacji. 



 

21 

zarejestrowanym w Urzędzie co najmniej cztery miesiące, a w latach 2015-2017 – 
co najmniej dwa miesiące. W dwóch z 10 analizowanych przypadków, od dnia 
rejestracji w PUP do dnia przyznania wsparcia upłynęło mniej niż dwa miesiące47. 
Jednak w naborze, w którym złożono te wnioski, odstąpiono od wymogu 
minimalnego dwumiesięcznego okresu zarejestrowania się w Urzędzie48; 

W analizowanych 10 przypadkach dofinansowania wynagrodzenia za skierowanego 
bezrobotnego powyżej 50 roku życia ustalono, że wsparcia udzielono zgodnie 
z art. 60d ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia na okres 12 miesięcy 
(skierowani bezrobotni ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60 roku życia). Przyznane 
dofinansowanie nie przekroczyło miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W badanej próbie stwierdzono 
trzy przypadki rozwiązania przez bezrobotnych umowy o pracę: w jednym 
przypadku po 2,5 miesiąca od udzielenia wsparcia – pracodawca rozwiązał umowę 
z PUP i nie ubiegał się o refundację kosztów zatrudnienia skierowanego 
bezrobotnego. W dwóch pozostałych sprawach Urząd, zgodnie z art. 60d ust. 7 
ustawy o promocji zatrudnienia, skierował na zwolnione stanowisko innego 
bezrobotnego49. W ramach dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego po 
50 roku życia, środki pieniężne przekazywane były w formie refundacji, 
na podstawie przedkładanych dokumentów potwierdzających świadczenie pracy 
i wypłatę wynagrodzenia (listy płac, deklaracje ZUS, zwolnienia lekarskie). 
W umowach zawieranych w ramach tej formy wsparcia zobowiązano pracodawców 
do zwrotu wraz z odsetkami otrzymanych w ramach refundacji środków w przypadku 
niewywiązania się przez pracodawcę z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego 
w całym okresie przewidzianym umową. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 670-696, tom II str. 2-76, 354-372) 

2.2. W kontrolowanym okresie organizację i zasady funkcjonowania kontroli 
zarządczej w Urzędzie regulowały zarządzenia Dyrektora Urzędu: nr 29/2010 z dnia 
1 grudnia 2010 r.50 oraz nr 8/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. W oparciu o informacje 
z: monitoringu realizacji celów i zadań, procesu samooceny i zarządzania ryzykiem, 
kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych źródeł informacji, Dyrektor PUP 
złożyła oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie za lata 2015, 2016 
i 201751. Dyrektor PUP podała, iż w 2015 r. zastrzeżenia do funkcjonowania kontroli 
zarządczej dotyczyły nieskutecznego i nieefektywnego systemu przepływu 
informacji wewnątrz Urzędu oraz systemu samooceny pracowników, natomiast 
zaplanowane działania dotyczyły opracowania pisemnych procedur przepływu 
informacji oraz samooceny pracowników. W 2016 r. zastrzeżenia dotyczyły 
przestrzegania uregulowań ochrony danych osobowych przy przekazywaniu 
dokumentacji podlegającej brakowaniu do zniszczenia oraz wydawania decyzji 
określających status osoby bezrobotnej. W 2017 r. zastrzeżenia do systemu kontroli 
zarządczej dotyczyły niewystarczającej skuteczności wewnętrznego obiegu 
informacji oraz określania statusu osoby bezrobotnej. Zaplanowane działania 
mające na celu poprawę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w latach 2016-

                                                      
47  Dotyczy wniosków złożonych w 2016 r. przez bezrobotnych: data rejestracji w PUP: 1 marca 2016 r., data wsparcia: 

18 kwietnia 2016 r. oraz data rejestracji w PUP: 16 lutego 2016 r., data wsparcia: 8 kwietnia 2016 r. 
48  Pismo Dyrektora PUP z dnia 15 lutego 2016 r. 
49  W jednym przypadku bezrobotny został zatrudniony, natomiast w drugim przypadku dwóch skierowanych bezrobotnych nie 

zostało zatrudnionych z uwagi na brak odpowiednich kwalifikacji (operator koparko-ładowarki – wszystkie typy). Urząd nie 
posiadał w bazie danych innych kandydatów na to stanowisko. 

50  Zmienione zarządzeniami: nr 25/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. i nr 29/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. 
51  Zgodnie z §16 ust. 4 zarządzenia Dyrektora PUP nr 29/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, 
w przypadku zobowiązania Urzędu do jego podpisania przez Prezydenta Miasta Siedlce, podpisuje Dyrektor PUP. Dyrektor 
Urzędu poinformowała, że Prezydent Miasta Siedlce nie zobowiązał Urzędu do wydania oświadczenia o stanie kontroli 
zarządczej za rok 2014. 
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2017 dotyczyły zwiększenia nadzoru kierowniczego i monitoringu realizacji celów 
oraz wdrożenia procedury przepływu informacji. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 84-155) 

2.3. W ramach nadzoru nad prawidłowym przebiegiem umów w zakresie realizacji 
wybranych form pomocy Urząd realizował czynności monitorujące, głównie 
dotyczące prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Pracy. W 2014 r. 
przeprowadzono 406 takich czynności, w 2015 - 449, w 2016 - 424, natomiast 
w 2017 - 443. Najczęściej przeprowadzano kontrole wykorzystania środków 
przyznanych w ramach dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (w kolejnych 
latach przeprowadzono: 152, 165, 203 i 181 wizyt monitorujących), kontrole 
dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego (74, 107, 72, 44) i kontrole realizacji staży (57, 50, 32, 
78). W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie 
formułowano zaleceń pokontrolnych.  
W badanej próbie kontrole lub wizyty monitorujące przeprowadzono u wszystkich 
dziesięciu beneficjentów dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, sześciu 
organizatorów stażu oraz czterech podmiotów, którym dofinansowano koszty 
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 224-484, 654-665) 

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

Wprowadzone przez Dyrektora Urzędu w regulaminach przyznawania 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej52 niektóre dodatkowe 
wymogi dotyczące warunków przyznania tych form wsparcia oraz stosowane 
w umowach dotyczących bonu na zasiedlenie, nie miały podstaw w obowiązujących 
w tym zakresie przepisach ustawy o promocji zatrudnienia oraz rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, przez co ograniczały dostęp bezrobotnym do 
tych form aktywizacji. 

W przypadku bonu na zasiedlenie dotyczyło to obowiązku zabezpieczenia spłaty 
udzielonej kwoty wsparcia w formie poręczenia cywilnoprawnego. W przypadku 
środków na działalność gospodarczą postanowiono, że środki te: 

a) będą przyznawane w 2014 r. osobom zarejestrowanym w Urzędzie co najmniej 
cztery miesiące przed dniem złożenia wniosku, natomiast w latach 2015-2017 
przez co najmniej dwa miesiące, przed dniem złożenia wniosku (§ 4 ust. 2 
zasad dotyczących dotacji na podjęcie działalności gospodarczej); 

b) nie będą przyznawane osobom: 

− które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą, taką samą i w tym 
samym miejscu, jaką prowadził współmałżonek oraz osoby pokrewne w linii 
prostej i linii bocznej z wnioskodawcą, jeżeli od jej zaprzestania upłynął okres 
krótszy niż 12 miesięcy, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków; 

− których współmałżonek otrzymał środki na podjęcie działalności 
gospodarczej i nie dokonał całkowitego rozliczenia umowy; 

                                                      
52  Zarządzeniami: nr 6/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., nr 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 

2016 r. oraz nr 28/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. dotyczącymi zasad organizacji i finansowania usług i instrumentów rynku 
pracy kolejno w latach 2014, 2015, 2016 i 2017. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− które posiadają tymczasowy adres zameldowania na terenie działania 
Urzędu krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i na okres 
krótszy niż 18 miesięcy począwszy od przewidywanego dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej (§ 4 ust. 3 zasad dotyczących dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej); 

c) nie będą przyznawane na rodzaje działalności określone w § 5 ust. 1 zasad 
dotyczących przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej 
(np. prowadzenie komisu i autokomisu, prowadzenie handlu na bazarach 
i targowiskach). 

Stosowanie ww. ograniczeń było nieuprawnione. Art. 46 ust. 6 ustawy o promocji 
zatrudnienia zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw pracy do 
określenia w drodze rozporządzenia, m.in. szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania osobom, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 1b, jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Inne 
podmioty nie zostały upoważnione przez ustawodawcę do ustalania zasad w tej 
materii. Natomiast zasady udzielania bonu na zasiedlenie uregulowane zostały 
jedynie w ustawie o promocji zatrudnienia w art. 66n. 

Stanowisko takie wyraził również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w objaśnieniach do znowelizowanej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy o promocji 
zatrudnienia (wersja z dnia 21.12.2017 r.), zgodnie z którymi „przepisy ustawy 
o promocji zatrudnienia (…) nie przewidują wprowadzenia zabezpieczenia spłaty 
udzielonej kwoty wsparcia w ramach bonu na zasiedlenie (dodano 30.09.2014 r.)”. 

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor PUP poinformowała, że minimalny okres 
rejestracji wprowadzono w celu umożliwienia doradcy klienta rozpoznania 
bezrobotnego oraz zapoznania go z możliwymi formami wsparcia. Zapisy dotyczące 
okresu zameldowania służyły dedykowaniu środków osobom zamieszkującym 
i zarejestrowanym na terenie PUP, natomiast zapisy wykluczające z dofinansowania 
osoby, których małżonek otrzymał takie środki i się z nich nie rozliczył miały 
zapobiegać dofinansowaniu tej samej działalności prowadzonej kolejno przez 
współmałżonków. Doświadczenia Urzędu wskazywały ponadto, że niektóre rodzaje 
działalności nie były efektywne w poprzednich latach, dlatego część z tych 
działalności została wyłączona z dofinansowania. 

Dyrektor Urzędu wyjaśniła, że zabezpieczenie zwrotu środków w postaci poręczenia 
cywilnoprawnego w przypadku bonu na zasiedlenie wprowadzono biorąc pod uwagę 
racjonalne wydatkowanie środków z Funduszu Pracy. W przypadku niewywiązania 
się osoby z warunków zawartej umowy, w momencie gdy osoba przestaje pracować 
i ponownie rejestruje się jako osoba bezrobotna, poręczenie cywilne daje możliwość 
odzyskania wypłaconych środków. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 2-76, tom III str. 20-52) 

PUP stosował formy aktywizacji zgodne z ustalonym profilem osób bezrobotnych, 
których kierowano na poszczególne formy pomocy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i procedurami wewnętrznymi. Urząd we właściwy sposób zabezpieczał 
w umowach realizację danej formy wsparcia oraz nadzorował sposób przebiegu 
zawartych w tym zakresie umów. Jednak część zapisów regulacji wewnętrznych, 
opracowanych przez PUP, dotyczących przyznania bonu na zasiedlenie 
i jednorazowych środków na podjęcie działalności wprowadzała dla bezrobotnych 
wymogi nie wynikające z przepisów prawa w tym zakresie, co zdaniem NIK, w sposób 
nieuprawniony ograniczało dostęp bezrobotnych do tych form aktywizacji. 
 

Ocena cząstkowa 
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3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1. W wyniku badania przeprowadzonego na próbie 80 bezrobotnych ustalono, że: 

− w badanym okresie 51 osób podjęło pracę lub rozpoczęło działalność 
gospodarczą53, w tym 10, które skorzystały ze wsparcia w formie bonu 
stażowego, 10 – w formie bonu na zasiedlenie, 10 - dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej oraz 10 w wyniku dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia; 

− na dzień 10 kwietnia 2018 r., w badanej próbie 80 osób, 27 było 
zarejestrowanych w PUP jak bezrobotni, w tym: jedna osoba, która otrzymała 
dotację na podjęcie działalności gospodarczej, jedna osoba aktywizowana 
w formie dofinansowania zatrudnienia osób powyżej 50 r. ż., sześć osób 
z ustalonym I profilem pomocy54 oraz 19 osób z ustalonym III profilem pomocy, 
które w latach 2014-2017 zakończyły realizację IPD (10) lub będących w trakcie 
realizacji IPD (9); 

− spośród 53 osób niezarejestrowanych w PUP, 35 osób było zatrudnionych (dwie 
osoby od 2014 r., 17 osób od 2015 r., siedem od 2016 r., dziewięć od 2017 r.), 
siedem osób prowadziło działalność gospodarczą (jedna osoba od 2014 r., 
jedna od 2015 r. oraz pięć osób od 2016 r.), pięć osób było nieaktywnych 
zawodowo, trzy osoby pobierały rentę, emeryturę lub świadczenie 
przedemerytalne, natomiast dwie osoby prowadziły działalność gospodarczą 
w latach 2015-2017. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 711-757) 

3.2. Spośród poddanych analizie osób, które podjęły zatrudnienie, najdłużej aktywni 
zawodowo byli beneficjenci pomocy w formie dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej (średnio 838 dni) oraz bonu stażowego (835 dni). Bezrobotni objęci 
wsparciem w formie refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia byli aktywni średnio 636 dni, natomiast w formie bonu na zasiedlenie średnio 
507 dni.  

W trzech najdłuższych przypadkach zatrudnienia, osoby skorzystały ze wsparcia 
w formie: dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (zatrudnienie przez 
1 210 dni), bonu stażowego (1 285 dni) lub aktywizacja odbyła się z inicjatywy 
bezrobotnego (1 295 dni). Trzy przypadki najkrótszego zatrudnienia wyniosły 
odpowiednio: 20, 67 i 70 dni i dotyczyły zatrudnienia podjętego przez bezrobotnych 
bez pomocy PUP. 

Wobec 19 osób z ustalonym III profilem pomocy, Urząd nie realizował żadnych form 
aktywizacji przez okresy przekraczające rok czasu. W 19 przypadkach okres 
pozostawania w rejestrze bezrobotnych PUP przekroczył rok od dnia ustalenia 
profilu pomocy, w tym w 10 przypadkach przekroczył trzy lata.  

W kwestii braku aktywizacji bezrobotnych oraz długotrwałego utrzymywania się 
statusu wybranych bezrobotnych Zastępca Dyrektora PUP poinformował, że osoby 
te nie były zainteresowane podjęciem pracy m.in. ze względu na: stan zdrowia 
(cztery osoby), rejestrację w PUP wyłącznie w celu uzyskania ubezpieczenia 
zdrowotnego (13 osób), w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi 
(dwie osoby), czy też przebywania na urlopach rodzicielskich (trzy osoby). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 711-752, tom II str. 391-409) 

3.3. Według danych PUP, w latach 2014-2017, najwięcej bezrobotnych skorzystało 
z następujących aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu: ze staży skorzystało 

                                                      
53  W badanej próbie były to wszystkie osoby, którym udzielono tej formy wsparcia. 
54  Osoby o statusie: aktywny, na dzień rozpoczęcia kontroli NIK (16 luty 2018 r.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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1 848 osób, z prac interwencyjnych 1 508 osób, z dotacji na działalność 
gospodarczą - 719, z bonu stażowego – 274, z robót publicznych – 253, z refundacji 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 250. Najmniej bezrobotnych skorzystało 
z następujących form wsparcia: z bonu szkoleniowego – 32 osoby, z bonu na 
zasiedlenie – 63 osoby, z dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 r. ż. – 
85, z bonu zatrudnieniowego 110. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 624-636) 

3.4. Efektywność zatrudnieniowa55 podstawowych form aktywizacji w latach 2014-
2017 kształtowała się następująco (odpowiednio w ww. latach) staże - 62,1%, 
84,4%, 80,6%, 86,5%, szkolenia - 96,3%, 62,7%, 68,6%, 75%, prace interwencyjne - 
95,9%, 108,2%, 90,5%, 93,7%, roboty publiczne - 94,3%, 72%, 89,1%, 90,3%, 
dotacje na działalność gospodarczą – 100%, 93,3%, 94,3%, 95,9%, refundacja 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 100%, 87,3%, 84,3%, 85,7%. 

Najbardziej efektywną zatrudnieniowo (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 badanym okresie prace interwencyjne i roboty publiczne cechowały wysokie 
wskaźniki efektywności zatrudnieniowej przy towarzyszących niskich wskaźnikach 
efektywności kosztowej (6,3 tys. zł – 8,3 tys. zł). Na te formy wsparcia wydatkowano 
w analizowanym okresie łącznie 7.928,9 tys. zł, natomiast w związku 
z zapotrzebowaniem rynku najwyższe środki wydatkowano na aktywizację w formie: 
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej (15.045,6 tys. zł) oraz 
skierowania na staż (10.526,6 tys. zł).  

W latach 2014-2017 efektywność kosztowa56 podstawowych form aktywizacji 
kształtowała się następująco (odpowiednio w ww. latach): staże – 11,6 tys. zł, 
9,9 tys. zł, 8,2 tys. zł, 8,8 tys. zł, szkolenia – 3,9 tys. zł, 7,1 tys. zł, 5,7 tys. zł, 
5,2 tys. zł, prace interwencyjne – 6,2 tys. zł, 9,5 tys. zł, 5,0 tys. zł, 6,3 tys. zł, roboty 
publiczne – 7,1 tys. zł, 10,9 tys. zł, 10,0 tys. zł, 9,2 tys. zł, dotacje na działalność 
gospodarczą – 20,8 tys. zł, 24,3 tys. zł, 22,4 tys. zł, 22,1 tys. zł, refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy – 12,1 tys. zł, 17,6 tys. zł, 15,8 tys. zł, 16,3 tys. zł. 

Najbardziej efektywną kosztowo formą aktywizacji w ww. latach były szkolenia 
i prace interwencyjne. Najmniej efektywne kosztowo były dotacje na działalność 
gospodarczą i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 

Analiza trwałości form aktywizacji57 stosowanych przez PUP w Siedlcach wykazała, 
że najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych po skorzystaniu z: 

                                                      
55  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 
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). 

56  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). 

57  Przeprowadzona na podstawie danych wygenerowanych przez kontrolowaną jednostkę z systemu Syriusz i uwzględniająca: 
liczbę osób, które do dnia kontroli NIK nie powróciły do rejestru bezrobotnych, a także długość okresu, w jakim osoby po 
skorzystaniu z danej formy pomocy pozostawały poza tym rejestrem (przyczynami braku ponownej rejestracji mogły być 
m.in.: podjęcie pracy, wyjazd za granicę, brak zamiaru rejestracji). Opis wyników analizy nie obejmuje pewnych form, 
z których – w kontrolowanym okresie – skorzystała niewielka liczba osób (od kilku do kilkunastu), bądź które zostały 
wprowadzone do ustawy dopiero w latach 2014-2016 i krótki okres stosowania tych form nie pozwalał na przeprowadzenie 
pełnej analizy ich skuteczności. 
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− dotacji na działalność gospodarczą – spośród 881 osób, które otrzymały takie 
wsparcie, do rejestru bezrobotnych nie powróciły, według stanu na dzień 
zakończenia kontroli, 763 osoby (86,6%), z czego: w przypadku 417 osób od 
dnia otrzymania środków minęły już ponad dwa lata (w innych przypadkach 
okres ten był krótszy). Z pozostałych 118 osób (13,4%) połowa zarejestrowała 
się ponownie jako bezrobotne przed upływem dwóch lat od otrzymania dotacji, 
a połowa – po ponad dwóch latach; 

− bonu na zasiedlenie – 47 spośród 61 osób (77,0%) korzystających z tej formy 
wsparcia nie powróciło do rejestru bezrobotnych, z uwagi na podjęcie 
zatrudnienia (w 27 przypadkach nie minęły jeszcze dwa lata od dnia udzielenia 
im tej pomocy), natomiast 14 zarejestrowało się ponownie (12 z nich – przed 
upływem dwóch lat od dnia otrzymania bonu). 

W przypadku aktywizacji w formie stażu, bonu stażowego lub bonu szkoleniowego, 
największą efektywnością cechowały się bony szkoleniowe (przy czym nie stanowiły 
one powszechnej formy wsparcia). Spośród 36 osób, które otrzymały takie bony, 
27 (tj. 75,0%) opuściło rejestr bezrobotnych z powodu podjęcia zatrudnienia; 
18 z nich nie powróciło już do tego rejestru, a 9 zarejestrowało się ponownie.  

Z 1 933 osób, które skorzystały ze stażu, 1 389 (tj. 71,9%) po zakończeniu 
zatrudnienia u organizatora stażu, wyrejestrowało się z rejestru bezrobotnych 
z powodu podjęcia zatrudnienia. Większość (844) z tych osób nie powróciła już do 
rejestru (w przypadku 515 osób okres ten przekraczał dwa lata), zaś pozostałe 545 
osoby zarejestrowały się ponownie w PUP (347 – jeszcze przed upływem roku).  

W przypadku bonu stażowego, pracę znalazło 140 z 235 (tj. 59,6%) osób 
korzystających z tej formy wsparcia. Do rejestru nie powróciło 95 osób (w niemal 
wszystkich przypadkach od dnia otrzymania bonu minęły już ponad dwa lata), 
a 45 pozostałych zarejestrowało się ponownie (25 – jeszcze przed upływem roku). 

Przeprowadzona analiza wykazała, że 1 389 z 1 933 aktywizowanych w formie 
stażu zostało wykreślonych z rejestru bezrobotnych w związku z podjęciem 
zatrudnienia (72%), 373 osoby (19%) zostały wykreślone z rejestru bezrobotnych 
z przyczyn innych niż podjęcie zatrudnienia, 125 osób (6%) korzystało z innych form 
wsparcia oferowanych przez PUP, w 13 przypadkach (0,7%) aktywizowani osiągnęli 
wiek emerytalny lub emeryturę, natomiast wobec 33 osób (2%) brakowało informacji 
o działaniach realizowanych po zakończeniu stażu. 

Najliczniej ponownie rejestrowały się w Urzędzie osoby aktywizowane w formie prac 
interwencyjnych (475 osób), natomiast w stosunku do liczby osób objętych 
wsparciem najczęściej ponownie rejestrowali się w Urzędzie aktywizowani poprzez 
roboty publiczne – 88%. Ponowna rejestracja przypadała najczęściej po upływie od 
93 do 365 dni od zakończenia formy aktywizacji – 44% ponownie zarejestrowanych, 
od 458 do 730 dni – 17%, od 731 do 1.095 dni – 14% oraz od 366 do 457 dni – 
12%. 

W przypadku 11 osób, które w latach 2014-2017 skorzystały z największej liczby 
form wsparcia (po cztery formy), na dzień 10 kwietnia 2018 r. osiem osób nadal 
zarejestrowanych było w Urzędzie, natomiast trzy osoby nabyły prawo do emerytury.  

Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy poinformowała, że osoby te 
w poszczególnych latach skorzystały ze wsparcia w formie robót publicznych. 
Uzyskanie trwałego zatrudnienie w ramach tej formy aktywizacji jest znikome, gdyż 
umowy o pracę zawierane w ramach robót publicznych mają charakter czasowy, 
gdyż są one następstwem zawarcia konkretnej umowy pomiędzy PUP 
a pracodawcą na konkretny okres czasu.  
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W toku kontroli przeprowadzono analizę skuteczności aktywizacji osób, które 
w latach 2014-2017 skorzystały w jednym roku z dwóch form wsparcia. Było to 
odpowiednio: 14 osób w 2014 r., po sześć osób w 2015 i 2016 r. oraz osiem osób 
w 2017 r. Ustalono, co następuje: 

− do dnia 12 kwietnia 2018 r. bezrobotni byli aktywni zawodowo przez okres od 
trzech do 43 miesięcy58,  

− w 2015 r. po zakończeniu dwóch form wsparcia bezrobotni byli zatrudnieni 
przez okres od dwóch do 35 miesięcy59,  

− w 2016 r. po zakończeniu dwóch form wsparcia bezrobotni byli zatrudnieni 
przez okres od jednego do 25 miesięcy60. 

Formy wsparcia udzielone w 2017 r. na dzień przeprowadzania analizy były 
w trakcie realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 624-636, tom II str. 391-409, 416-417) 

3.5. W kontrolowanym okresie Urząd monitorował skuteczność realizowanych form 
aktywizacji zawodowej. W analizach Urzędu związanych z aktywizacją zawodową 
bezrobotnych wykorzystywano, zgodnie z zaleceniami MRPiPS61, dane zawarte 
w załącznikach nr 4 i 6 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01. Wskaźniki 
efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wyliczane na podstawie załącznika nr 1 
do sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy MPiPS-02, były 
wykorzystywane w ramach podziału środków z Funduszu Pracy na poszczególne 
formy aktywizacji zawodowej. Wskaźniki te wykorzystywano również przy wyborze 
projektów finansowanych z rezerwy MRPiPS. Urząd nie prowadził badania 
efektywności zatrudnieniowej w sposób inny, niż poprzez zgromadzone w systemie 
Syriusz informacje o efektach i osobach objętych wsparciem. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 304-332, 624-636) 

3.6. W poszczególnych latach objętych kontrolą, z nowych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, największą efektywnością zatrudnieniową62 
charakteryzowały się: 

− w 2014 r. stosowano tylko bon szkoleniowy (88,9%), 

− w 2015 r.: bon stażowy (100%) i bon na zasiedlenie (92,9%),  

− w 2016 r.: bon stażowy (100%) i bon na zasiedlenie (94,4%),  

− w 2017 r.: bon zatrudnieniowy (100%). 

Najmniej efektywne zatrudnieniowo były: bon szkoleniowy w 2015 r. (69,6%), 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 r. ż. w 2016 r. i 2017 r. 
(65,6% i 66,7%). 

Największą efektywnością kosztową63 w latach 2014-2017 charakteryzowały się: 

− w 2014 r.: bon szkoleniowy (3,4 tys. zł), 

− w 2015 r.: bon szkoleniowy (4,3 tys. zł),  

− w 2016 r.: bon na zasiedlenie (1,4 tys. zł), 

− w 2017 r.: bon na zasiedlenie (12,5 tys. zł). 

                                                      
58  Spośród 14 osób, które skorzystały z dwóch form wsparcia w jednym roku, 10 osób nie zarejestrowało się ponownie w PUP, 

natomiast dwie osoby były aktywne zawodowo przez ponad rok. 
59  Spośród sześciu osób które skorzystały w jednym roku z dwóch form wsparcia cztery osoby nie wróciły do ewidencji 

bezrobotnych, natomiast jedna osoba uzyskała zatrudnienie na okres przekraczający rok. 
60  Trzy z sześciu aktywizowanych osób nie zarejestrowały się ponownie w Urzędzie a jedna osoba była zatrudniona przez 

ponad rok. 
61  Pismo Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MRPiPS nr DRP-VII.0341.2.27.2015.JJ z dnia 18 grudnia 2015 r. 
62  Wyliczoną wg metodologii stosowanej do wyliczenia tych wskaźników przy podstawowych formach aktywizacji zawodowej. 
63  Wyliczoną wg metodologii stosowanej do wyliczenia tych wskaźników przy podstawowych formach aktywizacji zawodowej. 
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Najmniej efektywne kosztowo były: w 2015 r. bon stażowy i bon na zasiedlenie 
(14,5 tys. zł i 14,2 tys. zł), w 2016 r. dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które 
ukończyły 50 lat życia (6,1 tys. zł), w 2017 r. bon stażowy (275,1 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 304-332, 624-636) 

3.7. W kontrolowanym okresie Urząd otrzymał z Funduszu Pracy łącznie 
845,4 tys. zł (tj. 214,8 tys. zł w 2014 r., 214,0 tys. zł w 2015 r., 229,6 tys. zł w 2016 r. 
i 187,0 tys. zł w 2017 r.) na sfinansowanie kosztów nagród dla pracowników, 
o których mowa w art. 108 ust. 1i ustawy o promocji zatrudnienia. Powyższe środki 
Urząd otrzymał z uwagi na osiągnięcie:  

− wskaźnika zatrudnienia na stanowisku o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy o promocji zatrudnienia (w latach 2014 i 2017),  

− wskaźnika udziału pracowników PUP pełniących funkcję doradcy klienta 
w całkowitym zatrudnieniu Urzędu (w 2017 r.),  

− wskaźnika liczby bezrobotnych przypadających na jednego pracownika PUP 
zatrudnionego na stanowisku określonym w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ww. ustawy 
(w 2014 r.),  

− wskaźnika liczby bezrobotnych przypadających na jednego pracownika PUP 
pełniącego funkcję doradcy klienta (w latach 2015-2017),  

− wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji 
zawodowej (w latach 2014-2017) oraz wskaźnika efektywności kosztowej 
podstawowych form aktywizacji zawodowej (w latach 2014 i 2017). 

Funkcję doradcy klienta pełniło na koniec 2014 r. pięciu, a na koniec 2015 r. trzech 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 383-390, tom III str. 4-56) 

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

Działania PUP stosowane wobec bezrobotnych w analizowanych 80 przypadkach 
skutkowały podjęciem zatrudnienia przez 51 osób (64%). Spośród bezrobotnych, 
którzy w latach 2014-2017 skorzystali z form aktywizacji zawodowej oferowanych 
przez PUP, najwięcej bezrobotnych nie powróciło do rejestru po przyznaniu 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, która to forma 
aktywizacji była również wykazywana przez PUP jako jedna z najbardziej 
efektywnych zatrudnieniowo w latach objętych kontrolą oraz po przyznaniu bonów 
na zasiedlenie. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli64, wnosi o: 

1. Terminowe przygotowywanie indywidualnych planów działania dla 
bezrobotnych, zawierających elementy określone w art. 34 a ust. 2 ustawy 
o promocji zatrudnienia.  

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

                                                      
64  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. (dalej: „ustawa o NIK”). 
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3. Dostosowanie opracowanych przez Urząd regulacji wewnętrznych w sprawie 
przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonu na 
zasiedlenie do obowiązujących przepisów prawa, poprzez rezygnację 
z dodatkowych kryteriów udzielania tych form wsparcia, ograniczających 
warunki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i przepisów 
wykonawczych.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Lublin, dnia  6  czerwca 2018 r. 
 
 

Kontroler: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Wojciech Niemyski 
główny specjalista kontroli państwowej 
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