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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/079 – „Efektywność świadczenia usług rynku pracy”. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

                   Kontroler Edward Odojewski - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/26/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie („PUP”), ul. J. Bema 16A, 11-610 Węgorzewo.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Balon – Dyrektor PUP od 1 czerwca 2004 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PUP w zakresie efektywności 
świadczenia usług rynku pracy w latach 2014-2017.  

W badanym okresie PUP rzetelnie określał potrzeby i oczekiwania lokalnego rynku 
pracy, w tym efektywność stosowanych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych,  
a podejmowane działania umożliwiały ich skuteczną aktywizację. Przeprowadzał 
corocznie analizy rynku pracy i właściwie dokonywał podziału środków z Funduszu 
Pracy (FP) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, uzyskując pozytywne 
opinie Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP). Zatrudniał też wystarczającą liczbę 
doradców zawodowych i wprowadził mechanizmy kontroli zarządczej. Prawidłowo 
udzielał wsparcia w wybranych formach aktywizacji bezrobotnych, adekwatnie do ich 
potrzeb ustalał profile pomocy i indywidualne plany działania (IPD) oraz ustalał 
zabezpieczenia w umowach z bezrobotnymi i pracodawcami. Wdrażane przez PUP 
działania aktywizacyjne odpowiadały potrzebom bezrobotnych, w tym w zakresie 
stosowania form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z 2014 r.2, mimo stosowania ich w ograniczonym zakresie.  

Wszystkie działania były należycie udokumentowane, w tym poprzez prowadzone 
ewidencje i sporządzane sprawozdania. Prawidłowo wyliczano wskaźniki efektywności 
zatrudnieniowej i kosztowej, które były brane pod uwagę przy planowaniu form 
aktywizacji i środków finansowych na ich realizację.  

Działania PUP prowadziły głównie do podejmowania działalności gospodarczej przez 
bezrobotnych lub uczestniczenia przez nich w robotach publicznych (skuteczność do 
100%), a także korzystania przez nich ze staży i szkoleń (odpowiednio 48% i 63%),  
po zakończeniu których znajdowali pracę i pozostawali poza rejestrem PUP. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 9 ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3 (dalej: „ustawa o promocji 

                                                      
1 NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2 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.). 
3 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm.). 
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zatrudnienia”), w PUP prowadzono analizy rynku pracy, w tym monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywano ocen w tym zakresie na potrzeby 
PRRP i organów zatrudnienia. Dokonując tych analiz sporządzano następujące 
dokumenty dotyczące rynku pracy w powiecie węgorzewskim: 

– „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (w 2014 r.)”4,  

– „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (corocznie od 2015 r.)5, 

– „Listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy” 
(corocznie) – w oparciu o rozporządzenie ws. prowadzenia usług rynku pracy6,  
z uwzględnieniem strategii rozwoju województwa i analiz jego samorządu, ofert 
pracodawców oraz ocen skuteczności i efektywności szkoleń dla bezrobotnych, 

– „Miesięczne informacje o stanie bezrobocia i działaniach w celu łagodzenia jego 
skutków”, w których ujmowano dane w zakresie poziomu i dynamiki bezrobocia 
oraz jego struktury i zastosowanych sposobów aktywizacji bezrobotnych, 

– „Analizy potrzeb węgorzewskiego rynku pracy pod kątem aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych do 30. r. życia”7.  

W 2015 r. PUP wdrożył „Barometr zawodów”8 oraz określał zapotrzebowanie na 
pracowników w następnych latach, uwzględniając zawody deficytowe, nadwyżkowe  
i będące w równowadze, stosując klasyfikację ogólnopolskiego badania w danym 
roku. Badania miały charakter jakościowy i uzupełniały ww. „Monitoring zawodów”. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-265, 400-412) 
Przeprowadzając analizy rynku pracy, dokonywano charakterystyki pracodawców  
oraz lokalnego rynku pracy, tj. m.in. brano pod uwagę wszystkich potencjalnych 
pracodawców, których ujmowano w prowadzonym rejestrze. Wg stanu na 8 marca 
2018 r., w rejestrze tym ujęto 589 podmiotów, z którymi podejmowano współpracę 
w zależności od potrzeb. Z danych PUP wynika, że powiat jest trudnym miejscem 
dla rozwoju przedsiębiorczości i nie zapewnia wystarczającej liczby miejsc pracy, 
co utrudnia aktywizację bezrobotnych. Na rynku dominują małe firmy 1-osobowe 
zajmujące się handlem, usługami, hotelarstwem i gastronomią, które zatrudniają 
sezonowo niewielką liczbę pracowników. Stopa rejestrowanego bezrobocia malała 
i wynosiła 28,1% na koniec 2014 r., 25,4% – marca 2016 r. i 20,4% – stycznia 
2018 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła  z 2.120 na koniec 2014 r. do 
1.818 w 2015 r.,1.670 w 2016 r. i 1.386 na koniec 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 27,45,215-240,242,249,255,261,266-287, 367-368) 

PUP dysponował danymi o liczbie osób aktywnych i biernych zawodowo na terenie 
powiatu oraz wykorzystywał je do prowadzenia analiz rynku pracy. Głównym źródłem 
wiedzy w tym zakresie były dane demograficzne opracowywane przez WUP9  
w oparciu o bieżące statystyki GUS oraz wyniki NSP10 z 2011 r. Współczynnik udziału 
osób aktywnych zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej wynosił 49,6% 
w 2014 r., a wskaźnik zatrudnienia w tej populacji – 41,5%. Dane te były zbliżone do 
danych wojewódzkich, które wynosiły odpowiednio 52,4% i 43,6% oraz utrzymywały 
się na zbliżonym poziomie w latach 2015-2017. W okresie objętym kontrolą stopa 
                                                      
4 Raport sporządzono na podstawie sprawozdań MPiPS-01 (zał. 2 i 3) oraz zgodnie z „Zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych” opracowanych przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), 
dokonując analizy bezrobocia wg grup zawodów, z wykorzystaniem danych do koordynacji szkoleń dla bezrobotnych oraz poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy. 
5 Raporty sporządzano wg metodologii opracowanej przez MPiPS – „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w piśmie dyrektora Departamentu 
Rynku Pracy z dnia 9 września 2015 r. W opracowywanych dokumentach do określenia deficytu lub nadwyżki zawodów stosowano wskaźniki 
dostępności ofert pracy, długotrwałego bezrobocia oraz płynności bezrobotnych, korzystając z systemu Syriusz, informacji MEN, internetowych 
ofert pracy, kwestionariuszowych badań przedsiębiorstw i informacji sygnalnych MPiPS. 
6 Rozporządzenie MPiPS z 14 maja 2014 r. ws. warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667). 
7 Analizy sporządzano w związku ze składanymi wnioskami o dodatkowe środki finansowe, zawierając charakterystykę bezrobotnych ze względu 
na wiek oraz charakterystykę pracodawców.W okresie objętym kontrolą sporządzono 7 takich analiz, tj. w maju, lipcu i sierpniu 2014 r., w lutym, 
marcu i maju 2015 r. oraz w maju 2016 r. 
8 Serwis internetowy współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynowany przez WUP. 
9 Wojedwódzki Urząd Pracy w Olsztynie. 
10 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
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bezrobocia, liczona jako udział osób pozostających bez pracy (biernych) w ludności 
aktywnej zawodowo (wg wyników NSP) wynosiła średnio 21,8% (woj. 16,8%). Wg 
danych GUS, liczba ludności powiatu wykazywała tendencję malejącą z 23,8 tys. osób 
w 2010 r. do 23,3 tys. osób w 2016 r. Średni roczny spadek liczby ludności w tym 
okresie wynosił 95 osób, więc ww. wskaźniki były zbliżone do stałego poziomu. 

(dowód: akta kontroli str. 288-307) 

Z dostępnych w PUP materiałów analitycznych w zakresie badania lokalnego rynku 
pracy (monitoring, barometr zawodów) wynika, że w okresie objętym kontrolą: 

• Do zawodów deficytowych (nie było bezrobotnych) należeli: kierownicy handlu, 
agenci ubezpieczeniowi, nauczyciele kształcenia zawodowego, zaopatrzeniowcy, 
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych, pomocnicy biblioteczni, 
specjaliści ds. BHP, ochrony środowiska i rachunkowości oraz posadzkarze; 

• Wśród zawodów nadwyżkowych (dla których brakowało ofert pracy lub ich liczba 
była niższa od liczby bezrobotnych) występowali: robotnicy w przetwórstwie ryb  
i do prac w hodowli zwierząt, masarze, pracownicy opieki domowej, operatorzy 
maszyn przędzalniczych, szwaczki i hafciarki, szefowie kuchni, organizatorzy usług 
gastronomicznych, robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych, analitycy 
systemów komputerowych i programiści, technicy leśni i budowlani, sprzątaczki, 
gospodarze budynków, robotnicy przeładunkowi oraz filolodzy i tłumacze; 

• W grupie zawodów zrównoważonych (zbliżona liczba bezrobotnych i dostępnych 
ofert pracy), pozostawali: psycholodzy, specjaliści ds. rynku nieruchomości, 
instruktorzy fitness, pracownicy informacji naukowej, bibliotek, galerii i muzeów. 

(dowód: akta kontroli str. 22-29,41-43) 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PUP11, gromadzeniem i przetwarzaniem 
informacji dla celów analitycznych zajmowały się w PUP 2 komórki organizacyjne, tj. 
Centrum Aktywizacji Zawodowej12 oraz Dział Ewidencji i Świadczeń, w których 
zatrudniano odpowiednio 7 i 1 osobę. Wchodziły one w skład zespołu ds. badania 
„Barometr zawodów”, w ramach zadań określonych przez WUP. Pracownicy ci 
analizowali (dane miesięczne dla powiatu i regionu) informacje o stanie bezrobocia  
i podejmowanych działaniach w celu łagodzenia jego skutków, prowadzili ranking  
i monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych oraz ich listy i specjalności 
(dane roczne w skali powiatu).  

(dowód: akta kontroli str. 308-324, 337) 

W wyniku analiz i rozeznania lokalnego rynku pracy PUP ustalił, że: 

• Bezrobocie jest długotrwałe, głównie względem osób do 25 lat i powyżej 50 r. 
życia, kobiet powracających do pracy po długiej przerwie na wychowanie dzieci, 
osób niepełnosprawnych i bez kwalifikacji zawodowych oraz mieszkańców wsi; 

• Negatywny wpływ na stan bezrobocia mają niskie wykształcenie i bezradność 
bezrobotnych, ich mała wiedza o rynku pracy, postępująca izolacja społeczna  
i dziedziczenie bezrobocia;  

• Problemy bezrobotnych wynikają również z relacji pracownik-pracodawca (niskie  
i nieregularne zarobki, groźba utraty pracy, brak pomocy dla zwalnianych), a także 
z utrudnień komunikacyjno–kosztowych, związanych z dojazdem do pracy;  

• Pracodawcy sygnalizowali trudności z doborem kandydatów i powrotem do pracy 
długotrwale bezrobotnych;  

• Wśród najczęściej poszukiwanych zawodów w 2014 r. znaleźli się robotnicy 
gospodarczy (117 ofert), leśni (10) i budowlani (46), sprzedawcy (26), kucharze 

                                                      
11 Regulamin Organizacyjny PUP zatwierdzony uchwałą Nr 32/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Zarządu Powiatu w Węgorzewie (zm. uchwałą Nr 
240/2014 z dnia 22 października 2014 r.). 
12 Tj. 3 doradców zawodowych, pośrednik pracy i po jednym specjaliście ds. programów, aktywizacji i rozwoju zawodowego. 
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(25), pracownicy kancelaryjni (9) i ochrony (26) oraz kasjerzy (14). W 2015 r. 
zmniejszyło się zapotrzebowanie na ww. robotników (72, 6 i 22), a wzrosło na 
sprzedawców (50) i kucharzy (44) oraz kierowców ciężarówek (10). W latach 
2016-2017 wzrósł popyt na robotników gospodarczych i budowlanych (81 i 54, 
92 i 56) oraz ochrony (60 w 2016 r.), a zmalał na sprzedawców – 49 i 41.  

W celu określenia deficytu lub nadwyżki danych zawodów na rynku pracy, obliczano 
wskaźniki płynności bezrobotnych (kierunki, natężenie), długotrwałego bezrobocia 
(odsetek bezrobotnych w grupie zawodów) oraz dostępności ofert pracy (przeciętna 
liczba bezrobotnych przypadająca na jedną ofertę). 

(dowód: akta kontroli str. 12-57, 88-159) 

1.2. W analizach rynku pracy PUP wykorzystywał zarówno wskaźniki efektywności 
zatrudnieniowej i kosztowej, wyliczane przez MPiPS na podstawie form aktywizacji, 
jak też obliczane i prezentowane na potrzeby własne, w odniesieniu do wszystkich 
realizowanych form wsparcia. Jednym z kryteriów planowania form aktywizacji była 
ich skuteczność – zatrudnienie i zachowanie racjonalności wydatków i oszczędności 
środków. W planowaniu i realizacji form aktywizacji kierowano się wskaźnikami 
efektywności zatrudnienia, które w ostatnich latach były najwyższe. W przypadku 10 
wniosków o dodatkowe środki na aktywizację, w tym z rezerwy MPiPS lub z dotacji 
EFS, uwzględniano formy najskuteczniejsze względem ich efektywności. 

(dowód: akta kontroli str. 348-357) 

1.3. Zgodnie z art. 22 ust. 6 w związku z ust. 5 pkt 3 oraz art. 100 ust. 9 ustawy  
o promocji zatrudnienia, wybór form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych 
uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie 
programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej, był corocznie pozytywnie opiniowany przez PRRP. Wg planu podziału 
środków z FP, na te cele przewidziano ogółem: 1.240,1 tys. zł w 2014 r.13 (planując 
wsparcie 131 bezrobotnych), 2.670,4 tys. zł w 2015 r. (314 osób), 1.685,6 tys. zł  
w 2016 r.14 (159) oraz 2.108,6 tys. zł w 2017 r. (326).  

(dowód: akta kontroli str. 325-336,398-399) 

1.4. W ramach środków z FP, uzupełnionych środkami z innych źródeł15, najwięcej 
środków PUP przeznaczał na staże i prace interwencyjne, na które wydatkowano 
odpowiednio: 

− 1.719,2 tys. zł i 1.070,8 tys. zł w 2014 r., tj. 36,5% i 22,7% ogółu środków na 
aktywizację, którą objęto 254 i 249 osób bezrobotnych, 

− 899,7 tys. zł i 882,3 tys. zł w 2015 r. – 28,2% i 27,7% środków (182 i 243 osoby), 
− 1.024,5 tys. zł i 901,4 tys. zł w 2016 r. – 33,4% i 29,4% (167 i 284),  
− 956,6 tys. zł i 1.220,9 tys. zł w 2017 r. – 25,3% i 32,3% (170 i 200), 
− 149,6 tys. zł i 205,8 tys. zł w I kw. 2018 r. – 31,1% i 42,8% (57 i 121).  

Wydatki te stanowiły 98,9% i 99,9% kwot planowanych w 2014 r., 75,8% i 92,3%  
w 2015 r., 93,9% i 80% w 2016 r. oraz 90,7% i 95,1% w 2017 r. Podział środków 
wynikał głównie z uzyskania dodatkowych kwot z EFS, co umożliwiło aktywizację 
większej od planowanej liczby bezrobotnych. 

Najmniej środków, z uwagi na małe zainteresowanie, przeznaczono na:  

− bony stażowe, na które w latach 2014-2015 wydatkowano odpowiednio 8 tys. zł 
(dwie osoby) i 7,6 tys. zł (jedna), 

− bony zasiedleniowe, na które w latach jw. wydatkowano 210,8 tys. zł (37 osób)  
i 39,9 tys. zł (10),  

                                                      
13W tym 423,6 tys. zł z 2013 r. 
14 W tym 485,9 tys. zł z 2015 r. 
15 Tj. Europejskiego Funduszu Społecznego  (dalej: „EFS”) i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: „PFRON”). 
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− bony szkoleniowe; w latach 2016-2017 wydatkowano 22,4 tys. zł i 28,5 tys. zł (po 
pięć osób). 

W przypadku pozostałych form, w latach 2014-2017 wydatkowano odpowiednio: 

− 873,6 tys. zł, 340,9 tys. zł, 213,7 tys. zł i 557,2 tys. zł tytułem refundacji kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy dla 40, 16, 10 i 25 osób, 

− 594,4 tys. zł, 338,4 tys. zł, 165,7 tys. zł i 265,5 tys. zł udzielając dotacji na 
działalność gospodarczą dla 30, 17, 8 i 12 osób. 

W badanym okresie PUP nie planował i nie wydatkował środków na: świadczenia 
aktywizacyjne, pożyczki na utworzenie stanowisk pracy lub podjęcie działalności 
gospodarczej, granty na telepracę, refundacje składek za bezrobotnych do 30-go 
roku życia, dofinansowanie do wynagrodzeń osób po 50 r. życia, a także nie udzielał 
wsparcia w formie bonu zatrudnieniowego. 

(dowód: akta kontroli str. 338-347) 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że podział środków FP był zgodny z przyznanymi limitami  
i adekwatny do planowanych potrzeb, których ustalanie odbywało się w oparciu  
o doświadczenia z lat ubiegłych, w odniesieniu do popularności i skuteczności tych 
form, zapotrzebowania szkoleń, sygnałów pracodawców oraz obserwacji i wniosków  
z IPD. Jeśli otrzymane środki nie wystarczały na realizację potrzeb aktywizacji  
(np. w przypadku większego zapotrzebowania niż zakładał plan lub pojawienia się 
form nieplanowanych), wnioskowano o dodatkowe środki z FP (2014-2016) oraz 
pozyskiwano je z innych źródeł16, z przeznaczeniem na staże, prace interwencyjne  
i bony szkoleniowe. W przypadku nadwyżki środków na dane zadania i niedoboru 
na inne, dokonywano przesunięć środków (wg uchwał PRRP - do 3% wartości, 
2x/m-c). W okresie objętym kontrolą nie realizowano form, które nie były potrzebne  
z punktu widzenia potrzeb regionu oraz form, na które nie było zapotrzebowania. 

(dowód: akta kontroli str. 358-366) 

1.5. Dyrektor podał, że do podstawowych barier utrudniających stosowanie nowych 
form aktywizacji należy zaliczyć brak na nie zapotrzebowania wśród bezrobotnych, 
mimo ich upowszechniania w internecie i na różnych spotkaniach. Dotyczyło to 
bonów szkoleniowych i zatrudnieniowych, które są mniej korzystne finansowo niż 
bony zasiedleniowe i stażowe oraz prace interwencyjne. Podobnie jest z brakiem 
zapotrzebowania na dofinansowanie do wynagrodzeń osób powyżej 50. r. życia, 
gdyż pracodawcy mają możliwość organizacji, na korzystnych warunkach, 2-letnich 
prac interwencyjnych z 6-miesięcznym zatrudnieniem ze środków własnych, gdyż 
refundacja może wynosić do 50% minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS – dla 
bezrobotnych niespełniających warunków do świadczenia przedemerytalnego lub do 
80% względem uprawnionych do świadczenia. Wskazał, że pożyczek na utworzenie 
stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej udzielają pośrednicy 
wybrani przez BGK17, a PUP potwierdza status bezrobotnego i kieruje do pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 358-366) 

1.6. Zgodnie z § 86 w związku z § 89 rozporządzenia ws. prowadzenia usług rynku 
pracy, PUP zatrudniał po 9 doradców klienta w latach 2014-2015 i po 8 w latach 
2015-2016. Funkcje doradców klienta pełnili pracownicy ze stanowisk kluczowych, 
o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, w tym: 

– pośrednicy pracy, z tego po trzech w latach 2014-2016 i 1 w 2017 r., 
– doradcy zawodowi - po dwóch w latach 2014-2015 i po 1 w latach 2016-2017, 
– specjaliści ds. rozwoju zawodowego – po jednym w latach 2014-2017, 
– specjaliści ds. programów - po jednym w latach 2014-2016 i 2 w 2017 r. 

                                                      
16 W badanym okresie pozyskiwano dodatkowe środki z EFS, w tym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2014 r.), Regionalnego Programu 
Opieracyjnego Województwa Warmińsko-Mzurskiego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2015-2017). 
17 Bank Gospodarstwa Krajowego. 
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Funkcje doradców klienta powierzano także pośrednikom pracy-stażystom, w tym  
dwóm w latach 2014-2015 (22,2% ogółu doradców), trzem w 2016 r. (37,5%) i jednemu 
w 2017 r. (12,5%). Posiadali oni wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
związane z pośrednictwem pracy oraz uczestniczyli w odpowiednich szkoleniach.  

Wg Dyrektora, powierzenie funkcji doradcy pośrednikom pracy-stażystom było 
zgodne z rozporządzeniem ws. wynagradzania pracowników samorządowych18  
oraz stanowiskiem MPiPS. Ze względu na wymóg posiadania od 2014 r. wyższego 
wykształcenia przez pośredników pracy, zatrudniono 2 pośredników-stażystów  
z wykształceniem średnim i wieloletnim doświadczeniem (odpowiednio 7 i 10 lat). 
Dyrektor podał, że liczba doradców była wystarczająca i zapewniała sprawną 
obsługę interesantów. Nasilenie pracy doradców występowało w godz. do 13.00,  
w okresie od grudnia do marca. Na obsługę jednej osoby doradcy poświęcali około 
25 minut. W 2017 r. odnotowano w PUP 10.097 wizyt obowiązkowych i wydano 
skierowania do pracy 1.246 osobom, co względem 5 doradców daje liczbę 12-13 
przyjętych osób w ciągu każdego z 250 dni tego roku. Doradcy zawodowi udzielali 
rocznie ok. 429 porad (2-3 dziennie). Średnie oczekiwanie na spotkanie z doradcą 
(od rejestracji) wynosiło 7 dni. Zmniejszenie w 2016 r. liczby doradców o jednego 
(objął kierownictwo CAZ) nie obniżyło znacząco liczby osób przypadających na  
jednego doradcę, która wynosiła 236 w 2014 r., 202 w 2015 r., 209 w 2016 r. i 173  
w 2017 r., a jakość obsługi nie pogorszyła się (umawiano na wskazane godziny). 

 (dowód: akta kontroli str. 358-359, 362-368, 378-389, 413) 

1.7. Zgodnie z art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia, od 27 maja 2014 r. 
w PUP ustalano profile pomocy dla bezrobotnych. Wg rozporządzenia w sprawie 
profilowania pomocy dla bezrobotnego19, profilowaniem objęto 2.069 osób w 2014 r., 
1.793 w 2015 r., 1.633 w 2016 r. i 1.361 w 2017 r., z tego odpowiednio: 

– 53, 31, 21 i 45 osób, którym składano oferty podjęcia pracy i oferowano formy 
aktywizacji, np. bon stażowy lub zasiedleniowy, szkolenia, środki na działalność 
gospodarczą (profil I), 

– 1.505, 1.347, 1.171 i 801 osób wymagających intensywnego wsparcia, którym 
oferowano dostępne formy aktywizacji wg ustawy o promocji zatrudnienia (II), 

– 511, 415, 441 i 515 osób zbyt oddalonych od rynku pracy, w tym zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i nie dążących do podjęcia pracy (III). 

Celem rozpoznania oczekiwań bezrobotnych i ustalenia im odpowiedniego profilu, 
przeprowadzano badania kwestionariuszowe, w ramach których wskazano m.in.: 

– ich dane adresowe i personalne (wiek, płeć, poziom wykształcenia), 
– doświadczenie i kwalifikacje (umiejętności, uprawnienia, języki obce), 
– okres i przyczyny pozostawania bez pracy oraz utrudnienia w jej podjęciu, 
– podejmowane przez nich działania w celu znalezienia pracy, 
– możliwości kontaktu z PUP i terminu podjęcia pracy oraz jej rodzaju. 

 (dowód: akta kontroli str. 369-377, 394-396) 

Badanie 80 dokumentacji bezrobotnych z ustalonym profilem20 wykazało, że: 

• Zgodnie z art. 33 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia, w 64 przypadkach profil 
pomocy ustalano im niezwłocznie po rejestracji (do 7 dni), a 16 zarejestrowanym 
przed wejściem w życie ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia (27 maja), ustalono do końca 2014 r. (art. 15); 

                                                      
18Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. poz. 1218), zatrudnienie na stanowisku pośrednika pracy - stażysty jest uwarunkowane posiadaniem średniego 
wykształcenia i co najmniej roku stażu pracy lub posiadaniem wykształcenia wyższego. 
19 Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz. 631). 
20 Badaniem objęto 20 osób w ramach profilu I, 40 w ramach profilu II (w tym bon stażowy – 8 osób, bon zasiedleniowy – 17,  
oraz 15 osób, którym przyznano środki na działalność gospodarczą) oraz 20 osób w ramach profilu III. 
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• W 73 przypadkach bezrobotni wyrazili zgodę na ustalenie profilu (siedmiu 
udzielono wsparcia przed zmianą ww. ustawy) i mogli wnioskować o jego zmianę 
tuż po ustaleniu lub w razie zmiany sytuacji życiowej; 

• Zgodnie z § 6 rozporządzenia ws. profilowania, po ustaleniu profilu informowano 
o formach pomocy, co bezrobotni poświadczali w karcie rejestracyjnej; 

• W 14 przypadkach bezrobotni byli zainteresowani innymi formami pomocy niż 
przewidziane w ramach profilu przydzielonego, tj.: 5 z profilem I wolałoby II (BST, 
BZS lub DGP)21, 1 z profilem II – wolałby I (poszukiwanie pracy), 1 chciał zmienić 
BST na DGP, 3 z II profilem (BST) interesowało się profilem I, a 4 – III, co 
odnotowano w karcie rejestracyjnej (brak skarg); spośród 50 ankietowanych  
w toku kontroli, 49 wskazało inne formy, tj. 15 – prace interwencyjne, 13 – 
szkolenia, 8 – BST, 7 – roboty publiczne i 6 – DGP. 

 (dowód: akta kontroli str. 378-389, 631-886) 

1.8. W trakcie realizacji IPD, w badanej próbie 80 dokumentacji wystąpiło 14 zmian  
profilu, z tego 2 w 2015 r. (na wniosek – I/II i z urzędu – III/II), 6 w 2016 r. (1 na 
wniosek – I/II i 5 z urzędu, w tym 3 – I/II i 2 – II/III) oraz 6 w 2017 r. (na wniosek – I/II 
i 5 z urzędu, w tym 3 – II/III i 2 – II/I).  

W ww. przypadkach spełnione były przesłanki do zmiany profilu, gdyż zgodnie z § 9 
rozporządzenia ws. profilowania, w trakcie realizacji IPD nastąpiły zmiany sytuacji 
bezrobotnych w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub 3, tj. ich oddalenie od rynku 
pracy albo gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, wg bezrobotnego lub 
PUP. Wnioski bezrobotnych dotyczyły zmian form aktywizacji, a PUP dokonywał 
zmiany profilu wskutek braku realizacji IPD w okresie ustalonym rozporządzeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 378-389) 

1.9. Spośród 80 ww. dokumentacji, w badanym okresie wystąpiły 4 przypadki (5%) 
wnioskowania przez bezrobotnych o zmianę profilu, które PUP uwzględnił, w tym:  

– trzech z profilu I na II (po jednym w latach 2015-2017), odpowiednio z powodu 
trudności w znalezieniu pracy, zamiaru podjęcia działalności gospodarczej oraz 
oczekiwania wsparcia w dążeniu do powrotu na rynek pracy, 

– jeden z profilu III na II (w 2015 r.), ze względu na zmianę sytuacji życiowej. 
(dowód: akta kontroli str. 378-393) 

1.10. Dyrektor PUP, na pytanie dotyczące doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie 
profilowania pomocy osobom bezrobotnym, wskazał jego pozytywne strony, w tym 
możliwość wyłonienia osób najbardziej wymagających wsparcia oraz spełnianie 
oczekiwań pracodawców w zakresie skutecznej rekrutacji kandydatów do pracy. 
Wskazał, że istotne znaczenie ma możliwość ponownego ustalania profilu osobom, 
których sytuacja uległa zmianie w trakcie trwania IPD. Do problemów związanych  
z profilowaniem zaliczył jego czasochłonność, brak zrozumienia przez bezrobotnych 
części pytań podczas wywiadu i konieczność udzielania odpowiedzi na pytania  
o sytuację zdrowotną, rodzinną i materialną. Dodał, że skuteczność pomocy jest 
podobna, jak przed wprowadzeniem obowiązku ustalania jej profilu. 

(dowód: akta kontroli str. 358-366) 

1.11. Zgodnie z art. 34a ust. 1-2 ustawy o promocji zatrudnienia, PUP sporządził 
8.540 IPD, w tym 2.299 w 2014 r., 1.882 w 2015 r., 2.655 w 2016 r. i 1.774 w 2017 r. 

Analiza 80 wybranych IPD wykazała, że we wszystkich przypadkach: 

– były one dostosowane do profili pomocy ustalonych przez doradców klienta  
z udziałem bezrobotnych, z uwzględnieniem wyłącznie działań ustawowych, 

                                                      
21 BST – bon stażowy, BZS – bon zasiedleniowy, DGP – środki na działalność gospodarczą 
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– zawierały wszystkie elementy określone art. 34a ust. 2 ww. ustawy i informacje 
zgodne z danymi rejestrowymi, dotyczące preferencji bezrobotnych w zakresie 
sposobu ich aktywizacji, rodzaju potencjalnej pracy i posiadanych kwalifikacji, 

– zostały przygotowane w terminach określonych w art. 34a ust. 3 ww. ustawy,  
tj. nieprzekraczających 60 dni od daty ustalenia profilu pomocy, 

– były dopasowane do kompetencji i możliwości bezrobotnych; 

– zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia ws. profilowania, w celu monitorowania 
realizacji IPD, kontaktowano się z bezrobotnymi co najmniej raz na 60 dni22, 

– pomoc na podstawie IPD realizowano przez okres zgodny z § 7 ww. rozporządzenia, 
tj. przez okresy do 180 dni w przypadku profilu I, 540 dni – II oraz 720 dni – III. 

– w 13 przypadkach upływu ww. czasu ustalono bezrobotnym nowy profil i IPD (§ 9 
ust. 2 i 3), gdyż nastąpiły zmiany w ich sytuacji świadczące o utrudnieniach na 
rynku pracy, tj. I profil dla 3 bezrobotnych, II- także dla 3 i III- dla 7 (§ 9 ust. 1), 

– w 7 przypadkach wystąpiło przerwanie realizacji IPD w związku z utratą statusu 
bezrobotnego, w tym w pięciu przypadkach z powodu niestawienia się w PUP  
(III profil - 4 osoby, I-1) oraz w dwóch z powodu rezygnacji z pomocy (III), 

– w 36 przypadkach IPD przerwano w wyniku zatrudnienia bezrobotnego, które 
miało związek z bonem stażowym (II profil - 7 osób), bonem zasiedleniowym  
(II-17) oraz poszukiwaniem pracy (I-9, III-4), 

– 16 osób (20%) było zainteresowanych innymi formami pomocy niż ustalono  
w IPD, co odnotowano w kartach wizyt i zmieniono IPD w ramach tego samego 
profilu; wg 50 ankiet inne formy zainteresowały 34 osoby (68%), 

– w przypadku 20 osób z profilem III nie stosowano programów specjalnych,  
PAI23 i usług aktywizacyjnych, lecz ograniczano się tylko do poszukiwania pracy  
i poradnictwa zawodowego. 

Wg Dyrektora, w chwili ustalania IPD nie dysponowano zwykle pełną informacją  
i możliwościami zastosowania takich instrumentów jak PAI czy innych programów 
lub usług aktywizacyjnych. Pod uwagę brano względy kosztowo organizacyjne, gdyż 
w finansowaniu tych form wymagany jest także udział gmin, z których pochodzą 
bezrobotni. Od 2017 r., tj. od czasu, gdy na terenie powiatu rozpoczęła działanie 
spółdzielnia socjalna, kolejne IPD są ustalane z jej udziałem. Mimo, iż w próbie 
badawczej 20 bezrobotnych z III profilem nie było osób, dla których przewidziano 
udział w PAI, to PUP stosował tę formę pomocy w latach 2015-2017, w tym 2 edycje 
dla 10 osób w każdej z nich w 2015 r., na podstawie porozumień z Gminą 
Węgorzewo i MGOPS24. W ramach PAI realizowano prace społecznie użyteczne  
i zajęcia warsztatowe z udziałem psychologa. Kierowano także bezrobotnych do 
zleconych działań aktywizacyjnych, jednak z przyczyn niezależnych od PUP nie 
dochodziły one do skutku, gdyż gminy nie były tym zainteresowane, a zarząd 
województwa nie typował powiatu do tych działań. Powiat uwzględniono w tym 
zakresie na lata 2017-2018, lecz nie korzystał on z tej formy pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 378-389, 397, 631-891)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PUP w zbadanym zakresie. 

 

 

                                                      
22 Z bezrobotnymi kontaktowano się podczas ich wizyt w PUP (co było udokumentowane ich podpisami w kartach wizyt), a w przypadkach 
realizacji określonej formy pomocy przez pracodawców (bony stażowe) składali oni wizyty lub kontaktowali się z PUP telefoniczne. 
23 Program Aktywizacja i Integracja. 
24 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. 

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

2.1. Badanie przeprowadzone na próbie 80 bezrobotnych25 wykazało, że zastosowane 
wobec nich formy aktywizacji były zgodne z katalogiem form pomocy, określonym  
w art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i ustalonym dla nich profilem pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 378-389) 

2.2. Z dokumentacji ww. bezrobotnych wynikało, że kierowanie ich na poszczególne 
formy pomocy odbywało się zgodnie z wymogami ustawy o promocji zatrudnienia  
i obowiązującymi w PUP regulaminami26, w tym dotyczącymi treści umów, okresu 
zatrudnienia i ustalania wysokości kwot wsparcia w ramach form aktywizacji. 
Regulaminy te były zgodne z wymogami określonymi w ww. ustawie, w tym w art. 53  
i 66l w przypadku bonu stażowego, art. 66n – bonu na zasiedlenie i art. 46 ust. 1 – 
działalności gospodarczej. Dokumentacja wszystkich bezrobotnych zawierała m.in. 
wnioski o udzielenie danej formy pomocy, oświadczenia pracodawców o organizacji 
stażu dla wskazanych osób i zobowiązania do jej zatrudnienia przez co najmniej 
 6 m-cy od zakończenia stażu, umowy z pracodawcami o zorganizowanie stażu lub 
umowy o udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, zaświadczenia  
o podjęciu zatrudnienia w wyniku przyznania bonu na zasiedlenie, programy staży, 
wskazania opiekunów oraz listy obecności bezrobotnych podczas stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 427-526) 

2.3. Od 2013 r. w PUP obowiązywały mechanizmy kontroli zarządczej27, w ramach 
których określano corocznie zadania i cele do realizacji (plany) oraz dokonywano 
identyfikacji analiz ryzyka ich wykonania, a na podstawie rzeczywistych dokonań  
w danym roku sporządzano sprawozdania z ich realizacji, przestrzegając zasad 
etycznych podanych w zarządzeniu wprowadzającym te mechanizmy. Corocznie,  
w terminie do 31 marca, wypełniano kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej, 
w którym oceniano działania zarządcze, regulacje wewnętrzne, cele zarządzania 
ryzykiem, mechanizmy kontroli systemów informatycznych i monitoring skuteczności 
systemu kontroli zarządczej. Z ww. sprawozdań i samooceny wynikało, że wszystkie 
założone cele, zadania i wymogi formalne były zrealizowane i pozytywnie ocenione 
oraz zgodne ze standardami kontroli zarządczej wprowadzonymi przez MF28. Co 
roku obowiązywał plan wizyt monitorujących prawidłowość wywiązywania się  
z warunków umów zawartych z PUP o organizację prac interwencyjnych, robót 
publicznych, stażu, szkoleń, prac społecznie użytecznych oraz refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy i środki na działalność gospodarczą.  

(dowód: akta kontroli str. 527-575) 

2.4. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków publicznych z FP, 
w zawieranych umowach aktywizacyjnych określano zasady udziału w stażach i 
korzystania z bonu zasiedleniowego oraz zasady zwrotu przyznanej pomocy  
w razie ich nieprzestrzegania. W przypadku przyznawania środków na działalność 
gospodarczą, przyjmowano zabezpieczenia w formie poręczonego weksla. 

(dowód: akta kontroli str. 459-464, 477-480, 507-511) 

2.5. Z badanej dokumentacji 80 bezrobotnych wynikało, że w zakresie form pomocy 
przewidzianych w umowach na ich realizację, PUP korzystał z uprawnień w zakresie 
nadzoru nad ich prawidłowym przebiegiem. Do ww. dokumentacji załączano m.in.: 
                                                      
25 W ramach tej próby zbadano aktywizację ośmiu osób, którym udzielono pomocy w formie bonu stażowego, 17 w formie bonu na zasiedlenie  
i 15, którzy skorzystali z dotacji na działalność gospodarczą (II profil) oraz po 20 aktywizowanych ramach profilu I i III. 
26 W latach 2014-2017 w PUP obowiązywały m.in. regulaminy wewnętrzne dotyczące postępowania w zakresie aktywizacji bezrobotnych  
w formie bonów stażowego i zasiedleniowego oraz udzielania dotacji na działalność gospodarczą, wprowadzone zarządzeniami dyrektora PUP – 
odpowiednio Nr 27 z 29 kwietnia 2015 r. (ze zm.), Nr 13 z 27 stycznia 2016 r. i Nr 12 z 22 stycznia 2016 r. (ze zm.) oraz zarządzeniami  
w sprawie ustalania wysokości kwot wsparcia bezrobotnych w ramach nowych form ich aktywizacji – Nr 1 i 52 z 2 stycznia i 2 grudnia 2015 r. 
oraz Nr 57 z 18 listopada 2016 r. 
27 Wprowadzone zarządzeniem dyrektora PUP Nr 30 z 31 grudnia 2013 r. 
28 „Standardy Kontroli Zarządczej” wprowadzone Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie tych standardów 
dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84). 
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– listę obecności stażysty, jego podania o dni wolne, protokoły z monitoringu, 
zaświadczenie o odbyciu stażu, sprawozdanie z jego przebiegu, zgłoszenie do 
ubezpieczenia, umowę o pracę po odbyciu stażu i opinię pracodawcy; 

– oświadczenie bezrobotnego o miejscu podjęcia pracy i jego umowę o pracę, 
raport ZUS o jego ubezpieczeniu społecznym, zaświadczenie o zatrudnieniu  
i osiąganych dochodach oraz rozliczenie otrzymanego bonu; 

– oświadczenie bezrobotnego o prowadzeniu działalności gospodarczej, deklarację 
VAT zestawienie księgi przychodów i rozchodów, zgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego, rozliczenie dotacji i wyciąg z CEIDG29. 

PUP sporządzał roczne plany kontroli wewnętrznych, które dotyczyły m.in. realizacji 
umów na wybrane formy pomocy. W latach 2014-2017 przeprowadzono 1 kontrolę 
(IV kw. 2017 r.) w zakresie bonów szkoleniowych i stażowych oraz przestrzegania 
zasad wydatków z FP. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości – oceniono, że 
pracownicy PUP odpowiedzialni za realizację ww. zadań wypełniali należycie swoje 
obowiązki. W zakresie nadzoru wywiązywania się z zawartych umów, planowano  
i przeprowadzano corocznie wizyty monitorujące organizację form aktywizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 426, 576-613) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PUP w badanym obszarze. 

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1. Spośród 80 poddanych analizie bezrobotnych, wskutek form aktywizacyjnych  
w ramach poszczególnych profili zatrudnienie znalazło 38 osób (47,5%), z tego: 

•••• Profil I – 11 spośród 20 (siedmiu nadal poszukiwało pracy, a po jednym zmieniło 
profil na II i przerwało IPD); 

•••• Profil II – 24 spośród 25 korzystających z bonów stażowego i na zasiedlenie  
(7 i 17 osób); jednemu opracowano nowy IPD (upływ dopuszczalnego okresu); 

•••• Profil III – trzy spośród 20 (7 nadal poszukiwało pracy, a 10 przerwało IPD). 
(dowód: akta kontroli str. 378-389) 

3.2. Spośród ww. osób, które znalazły zatrudnienie, w ramach: 

•••• Profilu I – siedmiu pracowało do 3 miesięcy (min. 4 dni), trzech do roku (4-9 m-
cy), a jednego zatrudniono na czas nieokreślony (dotychczas 18 m-cy); 

•••• Profilu II – w przypadku siedmiu osób objętych bonem stażowym, zatrudnienie 
wynosiło od 6 do 17 m-cy (przeciętnie 9); spośród 17 osób objętych bonem na 
zasiedlenie – cztery pracowały do 3 m-cy (1-3), 10 do roku (4-12), jeden ponad 
rok (19), dwie miały umowy na czas nieokreślony (dotychczas 22 i 16 m-cy), zaś 
9 beneficjentów dotacji na działalność gospodarczą prowadziło ją od 12 do 44  
m-cy, a 6 prowadzi ją nadal (1-2 i powyżej 3 lat); 

•••• Profilu III (poszukujący pracy) – po jednej osobie pracowało 1 dzień, 3 i 23 
miesiące.  

(dowód: akta kontroli str. 378-389, 423-425) 

3.3. Po ustaleniu formy pomocy, poddani analizie bezrobotni pozostawali w ewidencji 
PUP przez następujące okresy: 

•••• Profil I – 12 osób od 1 do 20 m-cy (przeciętnie 6 m-cy, po czym znajdowali 
zatrudnienie), a pozostałe 8 nadal poszukiwało pracy; 18 osobom ustalono profil 
niezwłocznie po rejestracji (do 7 dni), a dwóm zarejestrowanym w lutym i marcu 
2014 r. – do końca tego roku; 

                                                      
29 Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej. 
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•••• Profil II – 8 osób korzystających z bonu stażowego – do 19 m-cy (przeciętnie 13), 
17 z bonu zasiedleniowego – do 14 m-cy (4), z czego trzech przez 7-11 dni, a 15 
korzystających z dotacji na działalność gospodarczą – do 18 m-cy (8); siedmiu 
ustalono profil niezwłocznie po rejestracji, a ośmiu zarejestrowanych w latach 
2012-2014 – do końca 2014 r.; 

•••• Profil III – 10 osób od 4 do 25 m-cy (przeciętnie 9), 10 pozostawało nadal  
w rejestrze, z tego 11 ustalono profil niezwłocznie po rejestracji, a 9 pozostającym 
w rejestrze od lat wcześniejszych – do końca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 378-389) 

3.4. W okresie objętym kontrolą w PUP stosowano m.in. dziewięć form aktywizacji 
zawodowej, którymi objęto 1.894 osoby bezrobotne, tj.: 

− staż – łącznie 662 osoby, w tym: 241 w 2014 r., 170 w 2015 r., 133 w 2016 r.  
i 118 w 2017 r., 

− prace interwencyjne – 593, w tym w latach 2014-2017 odpowiednio 186, 115, 
166 i 126 osób, 

− roboty publiczne – 204, tj. 34 w 2014 r., 53 w 2015 r., 58 w 2016 r. i 59 w 2017 r., 
− szkolenie – 117 (30, 32, 15 i 40 osób), 
− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 96 (17, 25, 39 i 15 osób),  
− bon szkoleniowy – 19 (3, 6, 5 i 5 osób), 
− dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – 93 (31, 39, 14 i 9 osób), 
− bon stażowy – 81, z tego 28 w 2015 r., 39 w 2016 r. i 14 osób w 2017 r.,  
− bon na zasiedlenie – 29 osób, z tego odpowiednio 8, 6 i 15. 

(dowód: akta kontroli str. 414-422) 

3.5. Efektywność kosztowa podstawowych form aktywizacji, tj. wydatki na jednego 
bezrobotnego znajdującego pracę po jej zakończeniu, wynosiła w przypadku: 

− staży – 14,4 tys. zł w 2014 r., 11,5 tys. zł w 2015 r., 12,5 tys. zł w 2016 r.  
i 13,8 tys. zł w 2017 r. (odpowiednio 125, 98, 99, i 77 bezrobotnych), 

− szkoleń – tj. 12,7 tys. zł, 21,4 tys. zł, 18,1 tys. zł i 9,6 tys. zł (16, 7, 5 i 26 osób), 
− prac interwencyjnych – 12,3 tys. zł, 16 tys. zł, 7,1 tys. zł i 13,7 tys. zł (87, 55, 

127 i 89), 
− robót publicznych – 61,1 tys. zł, 9,2 tys. zł, 10,4 tys. zł i 9,4 tys. zł (7, 49, 51 i 59); 
− dotacji na działalność gospodarczą – 23,8 tys. zł, 11,3 tys. zł, 11,8 tys. zł  

i 33,2 tys. zł (25, 30, 14 i 8), 
− refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 87,4 tys. zł, 34,1 tys. zł, 6,7 

tys. zł i 39,8 tys. zł (10, 10, 32 i 14 bezrobotnych). 

W okresie objętym kontrolą najmniej efektywne kosztowo były refundacje kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy (do 87 tys. zł) i roboty publiczne w 2014 r. (61,1 tys. zł), 
natomiast najlepsze wskaźniki kosztowe odnotowano w przypadku robót publicznych  
w latach 2015-2017 (10 tys. zł) i prac interwencyjnych w całym okresie (16 tys. zł). 

Efektywność zatrudnieniowa w okresie objętym kontrolą, tj. odsetek bezrobotnych, 
którzy po zakończeniu danej podstawowej formy aktywizacji znaleźli zatrudnienie,  
w odniesieniu do ogółu osób, które ukończyły tę formę, wynosiła w przypadku: 

− staży – 51,9% w 2014 r., 49,5% w 2015 r., 57,6% w 2016 r. i 58,3% w 2017 r., 
− szkoleń – 53,3% w 2014 r., 21,9% w 2015 r., 33,3% w 2016 r. i 65% w 2017 r., 
− prac interwencyjnych – 46,8% w 2014 r., 47,8% w 2015 r., 76,5% w 2016 r.  

i 70,6% w 2017 r., 
− robót publicznych – 20,6% w 2014 r., 92,5% w 2015 r., 87,9% w 2016 r. i 100% 

w 2017 r., 
− dotacji na działalność gospodarczą – 80,6% w 2014 r., 76,9% w 2015 r., 100%  

w 2016 r. i 88,9% w 2017 r., 
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− refundacji kosztów stanowisk pracy – 58,8% w 2014 r., 40% w 2015 r., 82,1%  
w 2016 r. i 93,3% w 2017 r.. 

Największa efektywność zatrudnieniowa dotyczyła aktywizacji poprzez dotacje na 
podjęcie działalności gospodarczej oraz roboty publiczne (do 100%), a najniższe 
wskaźniki odnotowano w przypadku staży (do 58%) i szkoleń (65%). 

Z danych uzyskanych z systemu SYRIUSZ wynikało, że w okresie objętym kontrolą 
bezrobotni zarejestrowani w PUP korzystali m.in. z:  

− kilku form aktywizacji, w tym m.in. z dwóch form - 247 osób w 2014 r., 178  
w 2015 r., 149 w 2016 r. i 145 w 2017 r., z trzech - odpowiednio 19, 8, 17 i 14 
osób oraz czterech – 6, 4, 4 i 2 osoby, 

− bonu stażowego - 2, 64, 31 i 20 osób, 
− bonu zasiedleniowego – 1, 11, 5, 25 osób, 
− bonu szkoleniowego – 8, 12, 12 i 10 osób, 
− innych form aktywizacji po ponownym zarejestrowaniu wskutek zakończenia 

bonu stażowego lub szkoleniowego – 20 i 19 osób w całym okresie. 

Po zakończeniu aktywizacji poza rejestrem PUP pozostawało 9 osób do roku czasu 
i 9 powyżej roku, a w przypadku bonów stażowego i szkoleniowego – 1 i 2 osoby. 

 (dowód: akta kontroli str. 414-422) 

3.6. W odniesieniu do nowych form aktywizacji wprowadzonych nowelizacją ustawy  
o promocji zatrudnienia, wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wynosiły: 

• Efektywność kosztowa bonów: 

− szkoleniowego – 7 tys. zł w 2014 r. (2 osoby), 4,7 tys. zł w 2015 r. (5), 22,4 tys. zł 
w 2016 r.(1) oraz 7 tys. zł w 2017 r. (4), 

− stażowego – brak w 2014 r., 8,8 tys. zł w 2015 r. (25 osób), 6,5 tys. zł w 2016 r. 
(21) oraz 9,8 tys. zł (7),  

− na zasiedlenie - brak w 2014 r., 8 tys. zł w 2015 r. (5 osób), 10,3 tys. zł w 2016 r. 
(3) oraz 8,7 tys. zł (14). 

W badanym okresie najmniej efektywne było wsparcie bonem szkoleniowym – 
średnio 10,3 tys. zł, a najbardziej efektywne – bonem stażowym – 6,3 tys. zł. 

• Efektywność zatrudnieniowa bonu: 

− szkoleniowego – 66,7% w 2014 r., 83,3% w 2015 r., 20% w 2016 r. i 80% w 2017 r., 
− stażowego – brak w 2014 r., 89,3% w 2015 r., 53,8% w 2016 r. i 50% w 2017 r.,  
− na zasiedlenie – brak w 2014 r., 62,5% w 2015 r., 50% w 2016 r. i 93,3% w 2017 r. 

Największa efektywność zatrudnieniowa dotyczyła bonu szkoleniowego – średnio 
62,5%, a najmniejsza bonu stażowego – 48,1%. 

(dowód: akta kontroli str. 414-422, 614-621) 

3.7. Dyrektor PUP wyjaśnił, że na bieżąco monitorowano efektywność zatrudnieniową 
stosowanych form aktywizacji. Monitoring rozpoczynano na etapie ich planowania, 
poprzez uwzględnianie najbardziej skutecznych zatrudnieniowo. W ramach kontroli 
zarządczej badano osiągnięcia minimalnego wskaźnika efektywności dla wszystkich 
form łącznie, analizując ryzyko wykonania zadania i możliwości zatrudnienia po 
zakończeniu aktywizacji. Wyniki monitoringu były uwzględniane w treści umów 
aktywizacyjnych. Wskazał, że pozyskiwano informacje o możliwościach zatrudniania, 
dokumenty potwierdzające podjęcie pracy, dane o ubezpieczeniu społecznym i wyniki 
kontaktów telefonicznych z pracodawcami, załączając je do prowadzonych rejestrów. 
W przypadku realizowanych projektów EFS, monitoring obejmował sprawozdawczość 
cząstkową i końcową, określanie wskaźników zatrudnienia dla osób długotrwale 
bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz przeprowadzanie badań ankietowych wśród 
osób, które zakończyły aktywizację. 

(dowód: akta kontroli str. 615-619) 
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3.8. Wg Dyrektora, PUP nie prowadził badań w celu ustalenia przyczyn niewielkiego 
lub braku korzystania z nowych form aktywizacji, lecz z obserwacji rynku pracy oraz 
kontaktów z bezrobotnymi i pracodawcami wynika, że małe zainteresowanie tymi 
formami jest m.in. skutkiem ich małej atrakcyjności wobec form podstawowych, tj. 
mniej korzystnych warunków finansowych, np. prac interwencyjnych względem bonu 
zatrudnieniowego, czy szkolenia w ramach bonu niż szkolenia indywidualnego.  

(dowód: akta kontroli str. 620-621) 

3.9. Dyrektor podał, że wszelkie informacje dotyczące efektywności zatrudnieniowej, 
uwzględniano na etapie planowania i realizacji działań w ciągu całego roku, tj. przy 
wyborze formy wsparcia oraz w zakresie oszczędnego wydatkowania środków 
finansowych z FP. Wnioskując o dodatkowe środki z rezerwy właściwego ministra 
lub środków EFS, uwzględniano głównie skuteczność danej formy aktywizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 620) 

3.10. W latach 2014-2017 PUP nie korzystał z 2% środków FP na finansowanie 
nagród pracowników, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej względem podstawowych form 
aktywizacji wynosił 61,2% w 2014 r., 53,9% w 2015 r. i 78,7% w 2016 r., przy czym 
średnie wskaźniki ze wszystkich urzędów pracy wynosiły 76,3%, 75,3% i 78,7%. 
Efektywność kosztowa w PUP wynosiła 12,5 tys. zł w 2014 r. i spełniała kryterium,  
o którym mowa w art. 109 ust. 7h pkt 3 ww. ustawy, 13,2 tys. zł w 2015 r. i 9,6 tys. zł 
w 2016 r., wobec odpowiednio 11,2 tys. zł, 13,1 tys. zł i 11,3 tys. zł średnich 
wskaźników wszystkich PUP. W badanym okresie PUP 2-krotnie osiągał wymagany 
wskaźnik efektywności kosztowej (w 2015 r. przekroczył go o mniej niż 1%), lecz nie 
osiągnął wymaganego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. W 2015 r. i 2017 r. 
PUP otrzymał środki finansowe na pokrycie kosztów nagród specjalnych, o których 
mowa w art. 109 ust. 7k ustawy o promocji zatrudnienia, tj. 13 tys. zł i 65 tys. zł, 
przedkładając stosowne wnioski z uzasadnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 622-630) 

W ocenie NIK, działania PUP w tym obszarze skutkowały w miarę trwałymi efektami 
zatrudnieniowymi, gdyż bezrobotni po zakończeniu aktywizacji podejmowali pracę 
(49% badanych) i pozostawali poza rejestrem od 1 do 3 lat i więcej, co zostało 
wiarygodnie udokumentowane.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 Olsztynie. 

Olsztyn, dnia 23 maja 2018 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Piotr Górny Edward Odojewski 

Główny specjalista kontroli państwowej 

                  …………………………              …………………………….. 
podpis podpis 
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