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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 Leszek Żywucki – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/23/2018 z dnia 13.02.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy1, ul. Traugutta 23, 13 – 100 Nidzica. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aleksandra Nowogórska, Dyrektor PUP od 1 maja 2002 r.2  
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NIK pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia działania Urzędu  
w zakresie efektywności świadczenia usług rynku pracy w latach 2014 – 2017.  

Podstawą tej oceny były działania związane z ustalaniem Profili Pomocy  
dla Bezrobotnych (dalej: „PPdB lub profile pomocy”) oraz opracowywaniem  
Indywidualnych Planów Działania (dalej: IPD”), w oparciu m.in. o rzetelne 
rozpoznanie potrzeb bezrobotnych oraz informacje dotyczące ich preferencji.  
Przy planowaniu działań mających na celu aktywizowanie bezrobotnych 
wykorzystywano m.in. sporządzane analizy rynku pracy oraz efektywności 
kosztowej i zatrudnieniowej podejmowanych działań, a także badania dotyczące 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Stosowano szereg form aktywizacji 
bezrobotnych, przy czym w ograniczonym zakresie nowe formy, wprowadzone 
ustawą z dnia 24 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy4. Działania PUP wspomagały zmniejszenie się liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych z 1.896 na koniec 2014 r. do 940 na koniec 2017 r. 
W przypadku grupy 80 bezrobotnych objętych badaniami kontrolnymi, zatrudnienie 
znalazło 35 osób. Jednak zaledwie w przypadku 16 z tych osób, tj. 20% (spośród 80 
analizowanych) zatrudnienie trwało dłużej niż rok. Najwięcej osób (tj. po 11) nie 
powróciło do rejestru bezrobotnych w wyniku podejmowanych działań 
aktywizacyjnych polegających na udzieleniu dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz przyznaniu bonów na zasiedlenie. 

Stwierdzona nieprawidłowość związana była natomiast z zabezpieczeniem 11 umów 
dotyczących udzielania pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie, poprzez 
przyjęcie poręczenia od osób fizycznych, pomimo, że ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy5  nie przewidywała żadnego zabezpieczenia 
przy tej formie aktywizacji. 

 

                                                      
1  Dalej: PUP lub Urząd. 
2  Dalej: Dyrektor. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna, a w przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria dla tych ocen, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4  Dz. U. z 2014 r., poz. 598 ze zm., dalej: nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
5  J.t. Dz.U z 2017 r., poz. 1065 ze zm., dalej: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W analizowanym okresie PUP sporządził cztery6
  analizy rynku pracy w 

powiecie nidzickim. Były one brane pod uwagę przy ocenie sytuacji oraz doborze 
odpowiedniej polityki na lokalnym rynku pracy, określaniu sposobu podziału środków 
na aktywne formy wsparcia oraz wskazywaniu poszukiwanych zawodów. Analizy te 
wykorzystywane były również do uzasadnienia wniosków przy aplikowaniu o środki 
finansowe w ramach programów unijnych i rezerw ministerialnych, przeznaczanych 
na aktywizację osób bezrobotnych. Poprzez zamieszczanie ich na stronie 
internetowej Urzędu upowszechniano wiedzę o sytuacji na lokalnym rynku pracy. 
Były one przedstawiane także m.in. Powiatowej Radzie Zatrudnienia/Powiatowej 
Radzie Rynku Pracy oraz Radzie Powiatu.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-32) 

1.1.1. W badanym okresie, PUP pozyskiwał dane o lokalnym rynku pracy m.in. z: 

• Profilowania bezrobotnych – doradcy klienta po przeprowadzeniu profilowania 
posiadali wiedzę na temat dyspozycyjności badanej osoby, jej oczekiwań 
płacowych, możliwości dojazdu do pracy, przyczyn utrudniających podjęcie 
pracy, gotowości i motywacji do podjęcia pracy, aktywności własnej w zakresie 
poszukiwania pracy oraz oczekiwań względem Urzędu.  

• Informacji podawanych na stronach internetowych pracodawców – 
pozyskiwano z nich informacje o ofertach pracy, a także o profilu ich 
działalności i planach rozwoju danego pracodawcy. 

• Rozsyłania zapytań i ankiet oraz kontaktów telefonicznych z pracodawcami 
i bezrobotnymi oraz pośrednikami pracy; miało to mającymi na celu 
zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych, zawodów i 
specjalności deficytowych.  

• Diagnoz potrzeb wojewódzkiego rynku pracy i Regionalnych planów działania 
na rzecz zatrudnienia, opracowywanych przez Wojewódzki Urzędu Pracy  
Olsztynie7. Pozwalały one porównywać sytuację w regionie z sytuacją  
na lokalnym rynku pracy i wskazywać kierunki planowanych w przyszłości 
działań. 

• Prasy, od organizacji pozarządowych, partnerów rynku pracy (m.in. instytucji 
szkolących), w zakresie ofert pracy wskazujących na zapotrzebowanie na 
zawody na lokalnym rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 25-32) 

1.1.2. W analizowanym okresie Urząd przeprowadził trzy badania pn. 
„Kwestionariusz badania przedsiębiorstw” w ramach monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych. W doborze próby do badania ujęte zostały podmioty 
gospodarcze funkcjonujące na nidzickim rynku pracy, zatrudniające przynajmniej 
jednego pracownika. Lista podmiotów do badania była co roku określona przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki 
Społecznej (w tym lista podstawowa i dwie listy rezerwowe). Wyniki monitoringu 
przekazywane były staroście nidzickiemu oraz do szkół ponadgimnazjalnych  
z terenu powiatu nidzickiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-6) 

                                                      
6 Za każdy rok z analizowanych lat. Analizy te zostały zamieszczone na stronie internetowej PUP 
https://nidzica.praca.gov.pl 
7  Dalej: WUP. 
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1.1.3. – 1.1.4. Prognozowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych Urząd 
rozpoczął od 2015 r. W badanym okresie najwięcej przewidywanych zawodów 
deficytowych (w 2016 r. – 36, w 2017 r. – 24 oraz 2018 r. – 34) występowało  
w branżach: transportowej (kierowcy autobusów, kierowcy samochodów 
ciężarowych), medycznej (lekarze, pielęgniarki i położne), elektrycznej 
(elektromechanicy i elektromonterzy, elektrycy/technicy elektrycy), usługowej 
(fryzjerzy), meblarskiej (krawcy i pracownicy produkcji odzieży – w tym szwaczki, 
tapicerzy) i metalurgicznej (spawacze, ślusarze). Ponadto, w prognozach każdego 
roku powtarzały się zakwalifikowane do deficytowych zawody, takie jak: blacharze 
samochodowi, operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze, samodzielni księgowi, 
szefowie kuchni i brukarze. Na przestrzeni analizowanych lat nastąpiło rozszerzenie 
listy zawodów deficytowych o zawody z branży budowlanej, takie jak: betoniarze 
i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, monterzy 
okien i szklarze, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy robót 
wykończeniowych w budownictwie oraz robotnicy budowlani. PUP nie dysponował 
wiedzą o liczbie osób aktywnych i biernych zawodowo na terenie powiatu.  
W wyjaśnieniach Dyrektor podał, że nie dysponuje źródłami informacji w tym 
zakresie. W analizowanym okresie zmniejszała się liczba zawodów nadwyżkowych 
znajdujących się na lokalnym rynku pracy. Wynosiła ona odpowiednio:  
27 – w 2016 r., 12 – w 2017 r. oraz dwa – w 2018 r. W grupie prognozowanych 
zawodów nadwyżkowych na rok 2016 znaleźli się: bibliotekarze, ekonomiści, 
dozorcy, hydraulicy, kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów dostawczych  
i osobowych, kucharze, pomoce kuchenne, magazynierzy, monterzy instalacji 
budowlanych, operatorzy wózków jezdniowych, pracownicy administracyjni i biurowi, 
sekretarki, specjaliści administracji publicznej, sprzątaczki, sprzedawcy, technicy 
mechanicy, pracownicy fizyczni i produkcyjni, rolnicy i hodowcy. Do grupy zawodów 
nadwyżkowych zaliczano także zawody wymagające wyższego wykształcenia 
pedagogicznego i humanistycznego (nauczyciele nauczania początkowego  
i przedszkolnego, pedagodzy, politolodzy, historycy i filozofowie). Większość z nich 
w 2018 r. prognozowano już jako zawody zrównoważone. Jako nadwyżkowe 
natomiast prognozowano jedynie kierowców samochodów osobowych  
i pracowników administracyjno-biurowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-32) 

1.1.5. W badanym okresie PUP corocznie przeprowadzał badania  pn. „Monitoring 
zawodów deficytowych  i nadwyżkowych”. Były one przeprowadzane dwuetapowo, 
w oparciu obadanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem kwestionariusza do ich 
badania oraz dane statystyczne z systemu informatycznego Syriusz STD. Corocznie 
PUP organizował też panel ekspertów, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu 
(doradcy zawodowi, specjaliści ds. programów z Działu Poradnictwa Zawodowego  
i Instrumentów Rynku Pracy oraz pośrednicy pracy z Działu Świadczeń  
i Pośrednictwa Pracy), a także przedstawiciel WUP.  

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

1.1.6.  Wyniki rozeznania PUP o lokalnym rynku pracy zostały zawarte w „Analizach 
rynku pracy w powiecie nidzickim”, opracowaniach „Monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych w powiecie nidzickim” oraz prognozach powiatowych 
„Barometr zawodów”. Podano je wyżej w pkt. 1.4. Zaprezentowane dane pokrywały 
się z sytuacją na rynku pracy w powiecie nidzickim. 

(dowód: akta kontroli str. 5 - 24) 

1.2. W analizowanym okresie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej 
wykorzystywane były przez PUP przy planowaniu form wsparcia oraz podczas 
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rozpatrywania wniosków składanych przez bezrobotnych i pracodawców 
ubiegających się o wsparcie finansowe ze strony Urzędu. Pod uwagę brana była 
ogólna liczba osób, które po zakończeniu udziału w danej formie znalazły pracę 
(zatrudnienie) oraz przeznaczone na nie wydatki, a także liczba osób, które 
ukończyły daną formę aktywizacji. Pozwalało to określić największe zainteresowanie 
wśród petentów PUP wybranymi formami pomocy oraz wysokość związanych  
z tym kosztów.   

 (dowód: akta kontroli str. 25-32) 

1.3. W latach objętych kontrolą Urząd opracował 24 podziały środków Funduszu 
Pracy8 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu9. Były one za każdym razem 
pozytywnie opiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia, a od 14.03.2017 r. 
przez Powiatową Radę Rynku Pracy.  

 (dowód: akta kontroli str. 33) 

1.4. W badanym okresie na aktywizację bezrobotnych PUP przeznaczał następujące 
kwoty:  

• W 2014 r., w ramach profilu II posiadane środki wydatkowano m.in. na: 

− Staże – 1.278,5 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach, który wyniósł  
1.298,5 tys. zł  i 83,1% wg potrzeb (1.538,5 tys. zł). Środki te stanowiły 26,5%  
w kwocie środków ogółem przeznaczonych na aktywizację zawodową w tym 
roku. Objęto nimi 210 bezrobotnych. 

− Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy10 – 
1.175,2 tys. zł, tj. 92,2% planu po zmianach (1.275,0 tys. zł)  i 146,9% planu 
 wg potrzeb (800,0 tys. zł). Stanowiły one 24,4% środków przeznaczonych  
na aktywizację zawodową. Objęto nią 60 bezrobotnych. 

− Prace interwencyjne – 718,6 tys. zł, tj. 95,5% planu po zmianach (752,5 tys. zł)              
i 99,1% wg potrzeb (725,0 tys. zł). Stanowiły one 14,9% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 168 bezrobotnych. 

− Roboty publiczne – 236,3 tys. zł, tj. 93,6% planu po zmianach (252,4 tys. zł)             
i 141,2% wg potrzeb (167,4 tys. zł). Stanowiły one 4,9% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 44 bezrobotnych. 

− Bony szkoleniowe, na które pierwotnie nie planowano środków (zostały one 
wprowadzony nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy), realizowano w oparciu o środki pozyskane z rezerwy Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej/Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej11.  
Na realizację tej formy aktywizacji wydatkowano łącznie 88,5 tys. zł, tj. 73,4% 
planu po zmianach (120,5 tys. zł). Środki te stanowiły 1,8% w kwocie środków 
ogółem przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi  
18 bezrobotnych. 

− Bony stażowe, podobnie jak w przypadku bonów szkoleniowych, Urząd 
pozyskał środki na ich realizację z rezerwy ministra. Wydatkowano na nie 
łącznie 32,9 tys. zł, tj. 76,5% planu po zmianach (43,0 tys. zł). Środki te 
stanowiły 0,7% w kwocie środków ogółem przeznaczonych na aktywizację 
zawodową. Objęto nimi 14 bezrobotnych. 

Ponadto, w ramach profilu I i II środki wydatkowano m.in. na: 

− Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej12 – 797,5 tys. zł, 
tj. 95,6% planu po zmianach (834,0 tys. zł)  i 132,9% wg potrzeb (600,0 tys. zł).  

                                                      
8  Dalej: FP. 
9  W tym siedem w 2014 r., sześć w 2015 r., sześć w 2016 r. , pięć w 2017 r. 
10  Dalej: refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 
11  Dalej: rezerwy ministra. 
12  Dalej: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. 
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Stanowiły one 16,5% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. 
Objęto nimi 42 bezrobotnych. 

− Bony na zasiedlenie, na które pierwotnie nie planowano środków (zostały one 
wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy). PUP pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra. Wydatkowano na 
łącznie 96,7 tys. zł, tj. 63,6% planu po zmianach (152,0 tys. zł). Środki te 
stanowiły 2,0% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto 
nimi 13 bezrobotnych. 

• W 2015 r., w ramach profilu II środki wydatkowano m.in. na: 

− Staże – 913,9 tys. zł, tj. 82,6% planu po zmianach, który wynosił 1.106,6 tys. zł  
i 71,9% wg potrzeb (1.271,3 tys. zł). Środki te stanowiły 20,2% w kwocie 
środków ogółem przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi  
179 bezrobotnych. 

− Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 643,0 tys. zł, tj. 73,6% 
planu po zmianach (873,4 tys. zł)  i 169,2% wg potrzeb (380,0 tys. zł). 
Stanowiły one 14,2% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. 
Objęto nią 29 bezrobotnych. 

− Prace interwencyjne – 613,1 tys. zł, tj. 90,2% planu po zmianach (679,8 tys. zł)   
i 97,0% wg potrzeb (632,3 tys. zł). Stanowiły one 13,5% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 156 bezrobotnych. 

− Roboty publiczne – 404,7 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach (409,4 tys. zł)  
i 79,4% wg potrzeb (509,4 tys. zł). Stanowiły one 8,9% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 51 bezrobotnych. 

− Bony stażowe – 200,1 tys. zł, tj. 91,8% planu po zmianach (218,0 tys. zł)   
i 62,8% wg potrzeb (318,5 tys. zł). Stanowiły one 4,4% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 23 bezrobotnych. 

− Bony szkoleniowe – 86,5 tys. zł, tj. 74,1% planu po zmianach (116,7 tys. zł)   
i 68,7% wg potrzeb (126,0 tys. zł). Stanowiły one 1,9% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 20 bezrobotnych. 

− Dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia13 – 62,9 tys. zł,  
tj. 75,9% planu po zmianach (82,9 tys. zł)  i 599,0% wg potrzeb (10,5 tys. zł). 
Stanowiło to 1,4% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto 
nim 22 bezrobotnych. 

Ponadto, w ramach profilu I i II środki wydatkowano m.in. na: 

− Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 627,4 tys. zł, tj. 73,5% planu 
po zmianach (854,0 tys. zł)  i 95,1% wg potrzeb (660,0 tys. zł).  Stanowiły one 
13,9% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi  
31 bezrobotnych. 

− Bony na zasiedlenie – 232,1 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach (236,7 tys. zł)  
i 309,5% wg potrzeb (75,0 tys. zł). Stanowiły one 5,1% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 30 bezrobotnych. 

• W 2016 r., w ramach profilu II środki wydatkowano m.in. na: 

− Staże – 1.170,7 tys. zł, tj. 89,6% planu po zmianach, który wyniósł  
1.306,1 tys. zł  i 94,4% planu wg potrzeb (1.240,0 tys. zł). Środki te stanowiły 
27,2% w kwocie środków ogółem przeznaczonych na aktywizację zawodową. 
Objęto nimi 222 bezrobotnych. 

− Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 540,3 tys. zł, tj. 93,2% 
planu po zmianach (580,0 tys. zł)  i 234,9% planu wg potrzeb (230,0 tys. zł).  

                                                      
13  Dalej: r.ż. 
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Stanowiły one 12,5% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. 
Objęto nią 26 bezrobotnych. 

− Prace interwencyjne – 500,0 tys. zł, tj. 93,2% planu po zmianach (536,7 tys. zł) 
i 102,9% planu wg potrzeb (486,0 tys. zł). Stanowiły one 11,6% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 137 bezrobotnych. 

− Dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż. – 244,4 tys. zł, tj. 78,2% 
planu po zmianach (312,6 tys. zł) i 119,5% wg potrzeb (204,6 tys. zł). Stanowiło 
to 5,7% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nim  
49 bezrobotnych. 

− Roboty publiczne – 198,5 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach (199,6 tys. zł)   
i 99,0% wg potrzeb (200,6 tys. zł). Stanowiły one 4,6% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 26 bezrobotnych. 

− Bony szkoleniowe – 58,0 tys. zł, tj. 86,6% planu po zmianach (67,0 tys. zł)   
i 91,8% wg potrzeb (63,2 tys. zł). Stanowiły one 1,3% środków przeznaczonych 
na aktywizację zawodową. Objęto nimi 11 bezrobotnych. 

− Bony stażowe – 32,9 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach (33,0 tys. zł)  i 87,7% 
wg potrzeb (37,5 tys. zł). Stanowiły one 0,8% środków przeznaczonych na 
aktywizację zawodową. Objęto nimi 12 bezrobotnych. 

Ponadto, w ramach profilu I i II środki wydatkowano m.in. na: 

− Bony na zasiedlenie – 67,3 tys. zł, tj. 94,5% planu po zmianach (71,2 tys. zł)  
i 168,3%  wg potrzeb (40,0 tys. zł).  Stanowiły one 1,6% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi dziewięciu 
bezrobotnych. 

− Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 399,7 tys. zł, tj. 99,9% planu 
po zmianach (400,0 tys. zł)  i 199,9% planu wg potrzeb (200,0 tys. zł). 
Stanowiły one 9,3% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. 
Objęto nimi 20 bezrobotnych. 

• W 2017 r., w ramach profilu II środki wydatkowano m.in. na: 

− Staże – 1.213,4  tys. zł, tj. 96,7% planu po zmianach, który wyniósł  
1.254,7 tys. zł  i 89,7% wg potrzeb (1.352,7 tys. zł).  Środki te stanowiły 24,5% 
środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 217 
bezrobotnych. 

− Prace interwencyjne – 527,0 tys. zł, tj. 93,0% planu po zmianach (566,5 tys. zł)                  
i 134,4% wg potrzeb (392,2 tys. zł). Stanowiły one 10,7% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 134 bezrobotnych. 

− Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 403,0  tys. zł, tj. 94,6% 
planu po zmianach (426,0 tys. zł) i 116,8% wg potrzeb (345,0 tys. zł). Stanowiły 
one 8,2% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 
18 bezrobotnych. 

− Dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż. – 334,2 tys. zł, tj. 95,8% 
planu po zmianach (349,0  tys. zł) i 159,9% wg potrzeb (209,0 tys. zł).  
Stanowiło ono 6,8% środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. 
Objęto nim 58 bezrobotnych. 

− Roboty publiczne – 319,7 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach (323,3 tys. zł)             
i 159,4% wg potrzeb (200,6  tys. zł). Stanowiły one 6,5% środków 
przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 36 bezrobotnych. 

− Bony na zasiedlenie – 88,0 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (88,0 tys. zł)   
i 110%  wg potrzeb (80,0 tys. zł). Stanowiły one 1,8% środków przeznaczonych 
na aktywizację zawodową. Objęto nimi 11 bezrobotnych. 
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− Bony szkoleniowe – 42,7 tys. zł, tj. 59,3% planu po zmianach (72,0 tys. zł)   
i 46,4% wg potrzeb (92,1 tys. zł). Stanowiły one 0,9% środków przeznaczonych 
na aktywizację zawodową. Objęto nimi dziewięciu bezrobotnych. 

− Bony stażowe – 1,5 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (1,5 tys. zł)  i 100%  
wg potrzeb (1,5 tys. zł). Stanowiły one 0,03% środków przeznaczonych na 
aktywizację zawodową. Objęto nimi jednego bezrobotnego. 

Ponadto, w ramach profilu I i II środki wydatkowano m.in. na: dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej – 534,2 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach  
(535,5 tys. zł) i 124,2% planu wg potrzeb (430,0 tys. zł). Stanowiły one 10,8% 
środków przeznaczonych na aktywizację zawodową. Objęto nimi 23 bezrobotnych. 

         (dowód: akta kontroli str. 25-32, 34-56) 

1.4.1. W analizowanych latach najwięcej środków PUP przeznaczył na wypłatę 
stypendiów z tytułu stażu. Łączne wydatki w tym zakresie wyniosły 4.576,5 tys. zł14, 
co stanowiło 24,6% wydatków Urzędu ogółem (18.601,5 tys. zł) na formy 
aktywizacji. Natomiast najmniej środków przeznaczano na bony stażowe – 
267,4 tys. zł15. Kwota ta stanowiła odpowiednio 1,4% wydatków Urzędu ogółem  
na formy aktywizacji. Wg wyjaśnień Dyrektora spowodowane to było tym, że wnioski  
o staż składają pracodawcy, natomiast udzielenie wsparcia w ramach bonu 
stażowego wymaga inicjatywy bezrobotnego polegającej na znalezieniu 
pracodawcy, który zorganizuje mu staż. Ponadto ta forma aktywizacji przewidziana 
jest jedynie dla bezrobotnych do 30 r.ż.   

(dowód: akta kontroli str. 25-32, 34-56) 

1.4.2. Spośród tzw. nowych form aktywizacji bezrobotnych16, wprowadzonych 
nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Urząd 
najwięcej środków przeznaczył na dofinansowanie do wynagrodzeń osób  
pow. 50 r.ż. (641,5 tys. zł) oraz wypłatę bonów na zasiedlenie (484,1 tys. zł). 
Najmniej środków przeznaczano natomiast na bon stażowy (267,4 tys. zł).  
Wg wyjaśnień Dyrektora powyższa sytuacja wynikała ze zwiększonego 
zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób powyżej 50 r.ż., m.in. ze 
względu na wynikające z tego korzyści finansowe. 

W przypadku bonów na zasiedlenie spowodowane to było zwiększeniem aktywności 
zwłaszcza młodych bezrobotnych, którzy zdecydowani byli przenieść się  
do większych ośrodków. Najmniej środków przeznaczano natomiast na bon stażowy 
ze względów wymienionych w pkt. 4.1. 

(dowód: akta kontroli str. 25-32, 34-41) 

1.4.3. – 1.4.4. W latach 2014 – 2017 środki przeznaczone m.in. na następujące 
działania były niewystarczające. I tak, w: 
− 2014 r. na realizację robót publicznych, dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 
− 2015 r. na prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, 

                                                      
14 W 2014 r. – 1.278,5 tys. zł, co stanowiło 26,5% wydatków ogółem (4.820,1 tys. zł) na formy aktywne. 

2015 r. – 913,9 tys. zł odpowiednio 20,2%, (4.529,6 tys. zł). 
2016 r. – 1.170,7 tys. zł, 27,2%, (4.307,9 tys. zł). 
2017 r. –1.213,4 tys. zł, 24,5%, (4.943,9 tys. zł). 

15 W 2014 r.  – 32,9 tys. zł, co stanowiło 0,7% wydatków ogółem (4.820,1 tys. zł) na formy aktywne. 
2015 r. – 200,1 tys. zł, odpowiednie 4,4%, (4.529,6 tys. zł). 
2016 r. – 32,9 tys. zł, 0,8%, (4.307,9 tys. zł). 
2017 r. –1,5 tys. zł, 0,03%, (4.943,9 tys. zł). 

16 Grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki z FP na utworzenie stanowiska dla bezrobotnego, 
pożyczki z FP na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja składek dla bezrobotnych do 30 r.ż., bon 
szkoleniowy, bon zatrudnieniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, dofinansowanie do wynagrodzenia osób 
powyżej 50 r.ż. 
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− 2016 r. na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, 
refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 

− 2017 r. na roboty publiczne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, 
szkolenia, prace interwencyjne oraz dofinansowanie wynagrodzenia osób  
pow. 50 r.ż. 

W wyniku podejmowanych działań otrzymano następujące środki z rezerwy ministra: 
w 2014 r. – 434 tys. zł, w 2015 r. – 137,5 tys. zł, w 2016 r. – 518,9 tys. zł,  
2017 r. – 483,6 tys. zł. Zabezpieczyły realizację wskazanych wyżej zadań:  

W latach 2014 – 2017 środki przeznaczone m.in. na następujące działania były 
wystarczające i zabezpieczyły one w pełni środki na realizację następujących zadań.  
− w 2014 r. – staż, prace interwencyjne oraz szkolenia, 
− w 2015 r. – bony stażowe, roboty publiczne oraz szkolenia, 
− w 2016 r. – bony na zasiedlenie, stażowe, szkolenia oraz roboty publiczne, 
− w 2017 r. – refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, bony na 

zasiedlenie, szkoleniowe, staż. 
(dowód: akta kontroli str. 25-32) 

W 2014 r. największą nadwyżkę środków w stosunku do potrzeb odnotowano  
w następujących formach aktywizacji: bon na zasiedlenie – 55,3 tys. zł,  
bon szkoleniowy – 32,0 tys. zł oraz bon stażowy – 10,1 tys. zł. W 2015 r. natomiast 
w zakresie: refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 230,4 tys. zł, dotacji 
na podjęcie działalności gospodarczej – 226,6 tys. zł, stażu – 192,7 tys. zł, bonu 
szkoleniowego – 30,2 tys. zł oraz dofinansowania do wynagrodzenia osób pow.  
50 r. ż. – 20,0 tys. zł. W 2016 r. były to: staż – 135,4 tys. zł, dofinansowanie  
do wynagrodzenia osób pow. 50 r. ż. – 68,2 tys. zł, bon szkoleniowy – 9,0 tys. zł,  
a w 2017 r. bon szkoleniowy – 29,3 tys. zł.  

Powyższe kwoty pozostały na koniec każdego badanego roku na rachunku 
bankowym FP z przeznaczeniem na wypłatę w kolejnych latach zasiłków dla 
bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych oraz składek ZUS, składek zdrowotnych 
i podatku od niniejszych świadczeń. Przyczynami niewykorzystania zaplanowanych 
środków był późny termin rozpoczęcia i krótki okres realizacji tych form (2014 r.), 
późny termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach środków EFS oraz 
przerwanie udziału we wsparciu przez osoby bezrobotne (2015 r.), przerwanie 
udziału we wsparciu przez osoby bezrobotne oraz krótszy niż zakładano okres 
refundacji kosztów zatrudnienia osób pow. 50 r.ż. (2016 r.) oraz mniejsze niż 
planowano zainteresowanie osób młodych bonami szkoleniowymi (2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 25-32) 

1.4.5. W analizowanych latach Urząd odstąpił od realizacji: grantu na utworzenie 
stanowiska w formie telepracy, świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie 
bezrobotnego rodzica, refundacji kosztów poniesionych na składki za bezrobotnych  
do 30 r.ż. oraz bonu zatrudnieniowego. W 2014 r. odstąpiono też od dofinansowania 
wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż.  

W wyjaśnieniach Dyrektor podał, że w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych 
form aktywizacji PUP skoncentrował się na wprowadzeniu form wsparcia 
skierowanych do osób do 30 r.ż. Były to bony stażowe, szkoleniowe i na 
zasiedlenie. Przyczyną odstąpienia od pozostałych form był brak zainteresowania 
lokalnych pracodawców i osób bezrobotnych tymi formami aktywizacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 25-32) 
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1.5. Podstawową barierą utrudniającą wykorzystanie nowych form aktywizacji  
był brak zainteresowania ze strony pracodawców wsparciem w ramach grantu  
na telepracę, pożyczkami z FP na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 
oraz refundacją składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 r.ż.  
Osoby bezrobotne były zainteresowane natomiast głównie dotacjami na podjęcie 
działalności gospodarczej i nie wykazywały zainteresowania pożyczkami z FP  
na podjęcie działalności gospodarczej, bezpłatnym doradztwem oraz szkoleniami 
dla pożyczkobiorców. Bezrobotni i pracodawcy nie byli również zainteresowani 
bonami zatrudnieniowymi, ponieważ łatwiejsze w realizacji i korzystniejsze 
finansowo były dla nich prace interwencyjne, a od 2016 r. refundacja  
dla pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia 
(przez okres 12 m-cy), nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
bezrobotnych do 30 r.ż., W dniu 25.02.2015 r. PUP zorganizował konferencję 
skierowaną do przedsiębiorców i instytucji z powiatu nidzickiego,  
która poświęcona była aktualnym zagadnieniom, istotnym dla rozwoju 
przedsiębiorstw. Podczas konferencji przedstawione zostały korzyści wynikające  
z realizacji  nowych form aktywizacji osób bezrobotnych  oraz nowych form wsparcia 
pracodawców wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. Udział w niej wzięli przedstawiciele samorządów: powiatu 
nidzickiego, gmin: Kozłowo, Janowo, Nidzica i Janowiec Kościelny, organizacji 
pozarządowych i stowarzyszeń, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 
przedsiębiorcy i pracodawcy z terenu powiatu nidzickiego.  

 (dowód: akta kontroli str. 25-32) 

1.6.1. – 1.6.3. Liczba pracowników pełniących funkcję doradcy klienta w była w PUP 
wyższa od ustalonej minimalnej liczby tych doradców wyliczonej wg zasad 
określonych w § 86 i § 89 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów 
prowadzenia usług rynku pracy17.  W latach 2014 - 2016 minimalną liczbę doradców 
klienta ustalono na siedem etatów, natomiast faktyczne ich zatrudnienie wyniosło  
w 2014 r. – 12 (w tym trzech stażystów, którzy pełnili funkcję doradcy klienta) oraz 
po 11 w latach 2015 – 2016 (w tym odpowiednio dwóch i jeden stażysta pełniący 
funkcję doradcy klienta). W 2017 r. minimalna liczba wynosiła sześć etatów,  
a faktycznie pracowało dziewięciu doradców klienta (nie zatrudniano natomiast  
na tych stanowiskach stażystów). Zatrudnianie stażystów na stanowisku doradcy 
klienta oparte było o interpretację przepisów przez MPiPS z której wynikało,  
że dopuszczalne jest powierzenie funkcji doradcy klienta pracownikowi, który był 
zatrudniony na stanowiskach wskazanych w art. 91 ust. 2 pkt 1 – 4 i pełnił lub mógł 
pełnić funkcję doradcy klienta, jednak na skutek zmian wewnętrznych został 
przeniesiony na stanowisko specjalisty – stażysty. 

(dowód: akta kontroli str. 25-32, 57-60, 597-598) 

1.6.4. Na podstawie danych z programu informatycznego Syriusz STD ustalono 
średnią liczbę osób obsługiwanych dziennie przez doradcę klienta oraz średni czas, 
jaki został im poświęcony. W 2014 r. jeden doradca klienta obsługiwał dziennie  
13 bezrobotnych, poświęcając im średnio 25 minut. W 2015 r. liczba bezrobotnych 
obsługiwanych przez doradcę klienta wyniosła 12 (tj. o 7,7% mniej w porównaniu  
do 2014 r.), czas obsługi wydłużył się natomiast do 27 minut (o 8%). W latach 2016 
– 2017, zarówno liczba bezrobotnych obsługiwanych przez doradcę klienta,  
jak i średni czas im poświęcony, ukształtowały się na tym samym poziomie,  
czyli 11 osób i 30 minut. W stosunku do 2015 r. zmniejszyła się o jedną (8,3%) 

                                                      
17 Dz.U. z 2014 r., poz. 667. 
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liczba obsługiwanych bezrobotnych.  Zwiększył się natomiast o trzy minuty średni 
czas spotkania (11,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 57-60) 

1.6.5. W 2014 r. na jednego pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta  
przypadało 158 bezrobotnych. W 2015 r. liczba doradców klienta zmniejszyła się  
o jedną osobę, a obsługiwanych przez nich bezrobotnych – o 12 osób. Natomiast  
w 2016 r. liczba doradców klienta pozostała na tym samym poziomie, a liczba 
bezrobotnych przez nich obsługiwanych spadła w stosunku do 2015 r. o 32 osoby,  
a w stosunku do 2014 r. o 44. W 2017 r. zatrudnionych było dziewięciu doradców 
klienta, z których każdy zajmował się obsługą średnio 104 bezrobotnych.  

Według Dyrektora spadek liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę 
klienta przyczynił się do: 
− budowania trwałej relacji doradcy klienta z bezrobotnym, ponieważ można 

poświęcić mu więcej czasu, 
− zwiększenia efektywności wsparcia ze strony Urzędu dzięki lepszej znajomości 

potrzeb bezrobotnego, 
− precyzyjnego dopasowania oferty pracy lub innej formy pomocy do 

indywidualnego bezrobotnego, 
− skrócenia czasu, w którym bezrobotny otrzymuje propozycję aktywizacji, 
− zapewnienia ciągłości wsparcia bezrobotnemu,  
− zwiększenia zaufania bezrobotnego do doradcy klienta, a tym samym do Urzędu 

jako instytucji odpowiedzialnej za realizację programów na rzecz promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.  

(dowód: akta kontroli str. 25-32, 57-60) 

1.7. Na koniec 2014 r. w PUP zarejestrowanych było 1.896 bezrobotnych, którym 
opracowano łącznie 1.769 profili pomocy18. W 2015 r. było ich 1.611, (o 17,7% 
mniej), opracowano im 1.514 profili19. W 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.) nastąpił 
dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do 1.256 osób, tj. o 355 mniej 
(28,3%). Opracowano im 1.199 profili20. W 2017 r. ponownie odnotowano spadek 
liczby bezrobotnych – do 940 osób, tj. o 316 osób (33,6%). Bezrobotnym tym 
opracowano 872 profile21. Przyczyną nieopracowywania profili wszystkim 
bezrobotnym w analizowanych latach były tzw. okresy przejściowe, tj. rejestrowanie 
się bezrobotnych pod koniec roku, co powodowało opracowywanie im profili  
w następnym roku. Wpływ na to miał również pobyt bezrobotnych na zwolnieniach 
lekarskich bezpośrednio po rejestracji, korzystanie z urlopu macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego oraz wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych przed 
ustaleniem profilu.  

(dowód: akta kontroli str. 61-103) 

1.7.1. W ramach profilowania bezrobotnych przeprowadzano z nimi wywiady, 
stosując Kwestionariusze do profilowania osób bezrobotnych. Pytania w nich  
zawarte pozwalały na uwzględnienie indywidualnej sytuacji bezrobotnego i jego 

                                                      
18 W tym I profil – 92 osobom, tj. 4,9% ogólnej liczby zarejestrowanych, II – 1.060 (55,9%) oraz III – 617 (32,5%). 
Dla 127 osób (6,7%) nie opracowano profili pomocy.  
19 W tym I profil – 93 osobom, tj. 5,8% ogólnej liczby zarejestrowanych, II – 936 (58,1%) oraz III – 485 (30,1%). 
Dla 97 osób (6,0%) nie opracowano profili pomocy.  
20 W tym I profil – 45 osobom, tj. 3,6% ogólnej liczby zarejestrowanych, II – 815 (64,9%) oraz III – 339 (27%). 
Dla 57 osób (4,5%) nie opracowano profili pomocy.  
21 W tym I profil – 17 osobom, tj. 1,8% ogólnej liczby zarejestrowanych, II – 525 (55,9%) oraz III – 330 (35,1%). 
Dla 68 osób (7,2%) nie opracowano profili pomocy.  
. 
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preferencji na rynku pracy22 oraz jego gotowości do podjęcia pracy  lub oddalenia 
od rynku pracy23. W przypadku niezrozumienia pytań doradca klienta starał się 
wytłumaczyć bezrobotnemu pytanie, bądź zadać mu pytanie pomocnicze24. 
Najwięcej problemów stwarzały pytania dotyczące podejmowanych działań  
w celu zwiększenia szans na podjęcie pracy oraz wpływu uzyskania ubezpieczenia 
zdrowotnego na rejestrację w PUP. Na etapie profilowania bezrobotni nie byli pytani 
o formy aktywizacji z jakich chcieliby skorzystać, ponieważ o tych formach 
informowani byli po ustaleniu profilu pomocy.  

 (dowód: akta kontroli str. 61-103) 

1.7.2. Szczegółową analizą objęto dokumentację 80 losowo wybranych 
bezrobotnych25, którym ustalono 134 profile pomocy26. Większa liczba ustalonych 
profili od liczby osób objętych próbą wynikała z kilkukrotnego profilowania pomocy 
dla jednej osoby (po ponownej rejestracji w PUP, pozytywnie rozpatrzonym wniosku 
o zmianę profilu, zakończeniu realizacji IPD oraz Programu Aktywizacja  
i Integracja27).  

(dowód: akta kontroli str. 61-63, 100-103 ) 

Spośród 80 osób objętych próbą, przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako bezrobotni   
zarejestrowanych było 17 osób (21,3% objętych próbą), którym do końca 2014 r. 
ustalono 17 profili28 (12,7% objętych próbą). Po wejściu w życie nowelizacji ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 60 bezrobotnym (75% 
analizowanych) ustalono 99 profili pomocy (73,9% objętych próbą) w terminie  
od jednego do 22 dni po rejestracji29. Trzem bezrobotnym (3,7%) nie ustalono profilu 
pomocy. Wg wyjaśnień Dyrektora spowodowane to było utratą przez te osoby 
statusu bezrobotnego w krótkim okresie czasu od rejestracji (do 10 dni). Pozostałe 
18 profili pomocy (13,4% analizowanych) ustalono w wyniku zmiany sytuacji 

                                                      
22 Pytania dotyczyły: przyczyn rejestracji w PUP, gotowości do współpracy z PUP, stopnia zaangażowania  

w samodzielne poszukiwanie pracy, gotowości do dostosowania się do wymagań rynku pracy oraz do 
podjęcia pracy, dyspozycyjności, przyczyn poszukiwania pracy. 

23 Pytania dotyczyły wieku, płci, poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języków 
obcych, stanu sprawności, czasu pozostawania bez pracy, uprawnień zawodowych, umiejętności, miejsca 
zamieszkania, mobilności, przyczyn utrudniających podjęcie pracy, dostępu do nowoczesnych form 
komunikowania się. 

24 Np. na podstawie pytań zadawanych podczas ustalania profilu można było stwierdzić czy bezrobotny 
potrzebuje pomocy i wsparcia w zakresie aktywizacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, czy też  
jego oczekiwania wobec Urzędu ograniczają się do korzystania z pomocy instytucjonalnej Ośrodka Pomocy 
Społecznej lub posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. 

25   W tym: 
a. 40, którym ustalono II profil pomocy, korzystających w okresie objętym kontrolą z następujących form 
aktywizacji zawodowej: 

- bonu na zasiedlenie (10 osób), 
- bonu stażowego (10 osób), 
- dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, ponieważ w analizowanych okresie  PUP nie udzielał 

pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (10 osób),  
- dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego pow. 50 r.ż. (10 osób). 

b. 20, którym ustalono I profil pomocy, w tym 10 osób, które na dzień rozpoczęcia kontroli zostały 
wyrejestrowane z rejestru bezrobotnych oraz 10 osób, które na dzień rozpoczęcia kontroli były nadal 
zarejestrowane jako bezrobotne. 
c. 20, którym ustalono III profil pomocy, w tym 10 osób, które w okresie objętym kontrolą ukończyły realizację 
działań przewidzianych w IPD oraz 10 osób, dla których termin realizacji tych działań jeszcze nie upłynął. 
26  W tym: 20 osobom z I profilem ustalono 39 profili, 40 osobom z II – 63, 20 z III profilem – 32. 
27  Dalej: PAI. 
28   Trzy w próbie osób z I profilem, osiem w próbie osób z II profilem i sześć w próbie osób z III profilem.  
29   W tym: 

− od 1 do14 dni – 73 profile (73,7%), w tym: 23 dla osób z I profilem, 35 z II profilem pomocy, 15 z III 
profilem pomocy. 

− od 15 do 22 dni – 26 (26,3%) w tym: dziewięć dla osób wylosowanych do próby z I profilem pomocy,  
12 dla osób wylosowanych do próby z II profilem pomocy, pięć dla osób wylosowanych do próby z III 
profilem pomocy), 
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bezrobotnego30 w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia lub zgłoszenia tej zmiany 
przez bezrobotnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 61-63, 100-147) 

Wszystkie osoby objęte próbą wyraziły zgodę na ustalenie przez Urząd profilu 
pomocy. Bezrobotni każdorazowo po ustaleniu profilu mieli możliwość 
zawnioskowania o jego zmianę w każdym czasie. PUP informował bezrobotnych  
o formach pomocy, jakimi mogą zostać objęci w ramach ustalonego profilu, 
bezpośrednio w dniu ustalania profilu albo podczas kolejnej wizyty, w trakcie 
opracowania IPD. Przekazanie tej informacji dokumentowano podpisem 
bezrobotnego: w karcie rejestracyjnej lub na wydruku IPD. W analizowanych latach 
do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące profilowania bezrobotnych i ich aktywizacji. 
W badanej próbie 10 osób spośród 80 analizowanych złożyło wnioski w sprawie 
zmiany profilu31 (w tym jedna osoba dwa razy).  

 (dowód: akta kontroli str. 61-63, 104-147) 

1.8.1 – 1.8.3. W odniesieniu do badanej próby bezrobotnych, w kontrolowanych 
latach dokonano pięciu korekt ustalonego profilu pomocy w trakcie profilowania.  
W czterech przypadkach dokonano korekty z profilu I na II, co uzasadniano brakiem 
odpowiednich ofert pracy i koniecznością wsparcia innymi instrumentami rynku 
pracy. W jednym przypadku dokonano korekty profilu systemowego II na profil 
zatwierdzony I, co spowodowane było aktywną postawą bezrobotnego i brakiem 
konieczności wsparcia aktywnymi formami rynku pracy.  

W odniesieniu do badanej próby bezrobotnych PUP 18 razy dokonał zmiany 
ustalonego profilu pomocy, w tym: w 2015 r. – dwa razy, 2016 r. – osiem, 2017 r. – 
pięć, 2018 – trzy. W 11 przypadkach zmiana nastąpiłana pisemny wniosek 
bezrobotnego, w pozostałych siedmiu – z inicjatywy Urzędu. Zmiany ustalonego 
profilu pomocy wynikały z: 
− braku odpowiednich ofert pracy dla bezrobotnego – trzy przypadki zmian, 
− wzrostu gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnego poprzez zwiększenie 

jego aktywności na rynku pracy i motywacji do podjęcia pracy – siedem, 
− oddalenia się bezrobotnego od rynku pracy poprzez obniżenie jego motywacji  

do podjęcia pracy – jeden,  
− zakończenie udziału w PAI – sześć. 
W jednym przypadku Urząd ustalił na nowo profil pomocy, ponieważ nie udało się 
doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy w maksymalnym okresie realizacji 
IPD. W kontrolowanych latach w badanej próbie nie wystąpił przypadek 
wyrejestrowania się bezrobotnego i ponownego zarejestrowania w krótkim okresie  
w celu zmiany ustalonego profilu pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 61-63, 148-156, 599-601) 

1.9.1. – 1.9.4. Spośród 80 analizowanych bezrobotnych 10 złożyło 11 wniosków o 
zmianę ustalonego profilu pomocy. Wszystkie wnioski zostały uwzględnione przez 
PUP. Dotyczyły one zmian z: 
− profilu I na II – trzy przypadki (27,3% wniosków o zmianę), 
− II na III – jeden przypadek (9,1%), 
− III na II – siedem przypadków (63,6%). 
Wnioski o zmianę profilu uzasadniane były chęcią skorzystania z aktywnych form 
pomocy (w tym stażu, dofinansowania wynagrodzenia dla pracodawcy oraz dotacji 
na podjęcie działalności gospodarczej), nabyciem nowych umiejętności w związku  

                                                      
30 W tym: 11 na wniosek bezrobotnego, jeden po upływie okresu realizacji IPD, sześć po zakończonym udziale 
w PAI.  
31  W tym wnioski o zmianę profilu: z I na II – trzy, z III na II – siedem, z II na III jeden. 
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z zakończeniem szkolenia, jak również brakiem gotowości do podjęcia pracy  
i chęcią korzystania tylko z ubezpieczenia zdrowotnego.  

(dowód: akta kontroli str. 61-63, 148-156) 

1.10. Odnosząc się do doświadczeń Urzędu w zakresie profilowania pomocy, 
Dyrektor wyjaśnił, że wpłynęło ono korzystnie na jakość świadczenia pomocy 
bezrobotnym, ponieważ umożliwiło dostosowanie pomocy do ich indywidualnych 
potrzeb. Po przeprowadzeniu wywiadu doradcy klienta mieli możliwość 
przeanalizowania indywidualnej sytuacji osób bezrobotnych i zaplanowania wobec 
nich odpowiednich form aktywizacji. Dyrektor wskazał jednak, że występowały 
problemy związane z brakiem zrozumienia przez bezrobotnych treści zadawanych 
pytań wynikających z kwestionariusza. Doradcy klienta w takich sytuacjach 
ukierunkowywali bezrobotnych, aby pomóc im w zrozumieniu sensu zadawanego 
pytania. W opinii Dyrektora zmiany w zakresie profilowania pomocy dla 
bezrobotnych powinny dotyczyć zwiększenia zakresu wsparcia dla osób  
z ustalonym III profilem pomocy (m. in. o pośrednictwo pracy, prace społecznie 
użyteczne bez powiązania z PAI lub programami specjalnymi, roboty publiczne, 
staże i szkolenia) lub nadaniu profilowaniu jedynie charakteru wspomagającego 
podejmowanie decyzji w PUP w zakresie udzielania form wsparcia.  

(dowód: akta kontroli str. 100-103) 

1.11. Zarejestrowanym na koniec 2014 r. 1.896 bezrobotnym, opracowano łącznie 
1.332 IPD. W 2015 r. – 1.611 osobom 1.322 IPD. W 2016 r. – 1.256 bezrobotnym  
1.076 IPD, a w 2017 r. – 940 osobom 861 IPD. Przyczyną różnic pomiędzy liczbą 
bezrobotnych, a opracowaną liczbą IPD były tzw. okresy przejściowe,  
tj. rejestrowanie się bezrobotnych pod koniec roku i opracowywanie im IPD  
w następnym roku, pobyt bezrobotnych na zwolnieniach lekarskich bezpośrednio  
po rejestracji w PUP oraz korzystanie z urlopu macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego.  

 (dowód: akta kontroli str.100-103, 157-160 ) 

1.11.1. Analizowanym 80 bezrobotnym opracowano łącznie 134 IPD. Zostały one 
przygotowane przez doradców klienta przy udziale bezrobotnego. W 109 
przypadkach określono w nich m.in.: 

− działania możliwe do zastosowania przez Urząd w ramach pomocy określonej 
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, 

− działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego w celu 
poszukiwania pracy, 

− planowane terminy realizacji poszczególnych działań, 
− formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym 

pracownikiem PUP, 
− termin i warunki zakończenia realizacji IPD. 

 
Przykładowe działania wskazane przez Urząd do realizacji dla osób z określonym  
III profilem pomocy, to zobowiązanie bezrobotnych do: 
− bezpośrednich kontaktów z pracodawcami (dwa kontakty/wizyty w ciągu 

miesiąca), 
− przeglądania ofert pracy w prasie, na tablicach ogłoszeń, w internecie, 
− poszukiwania pracy poprzez siatkę kontaktów: znajomi, rodzina, przyjaciele, 
− udział w PAI. 
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W IPD nie wskazano: 
− w 24 przypadkach (17,9%) działań możliwych do zastosowania przez Urząd  

w ramach pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, 

− w jednym przypadku (0,7%) działań planowanych do samodzielnej realizacji 
przez bezrobotnego w celu poszukiwania pracy. 
 

Według wyjaśnień Dyrektora, w IPD nie wskazano działań możliwych  
do zastosowania przez PUP,  ponieważ dotyczyły osób, które nie były 
zainteresowane skorzystaniem z tych form pomocy (z ustalonym I, II lub III profilem 
pomocy), a ich IPD opierały się na działaniach do samodzielnej realizacji  
i kontaktach z doradcą klienta. W jednym przypadku, IPD opracowane 
bezrobotnemu objętemu III profilem pomocy nie zawierało działań planowanych  
do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy, ponieważ nie był on 
zainteresowany poszukiwaniem pracy (zarejestrowany ze względu na chęć 
korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego).  

(dowód: akta kontroli str. 100-103, 157-182, 599-601)  

1.11.2. Wszystkie analizowane IPD były dostosowane do profilu pomocy ustalonego 
dla bezrobotnego. W 133 przypadkach (99,3%) IPD były opracowane w terminie  
do 60 dni licząc od dnia określenia profilu pomocy. W jednym przypadku (0,7%) IPD 
zostało opracowane w terminie 62 dni od dnia określenia profilu pomocy,  
co było niezgodne z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. W wyjaśnieniach Dyrektor podał, że bezrobotny nie zgłosił się na 
wyznaczony termin wizyty (piątek). Stawił się natomiast w poniedziałek i w tym dniu 
opracowano IPD. 

(dowód: akta kontroli str. 100-103, 157-182, 445-458) 

1.11.3. – 1.11.4. Zbadane IPD były zindywidualizowane. W 10 przypadkach, 
dokumentacja związana z ich opracowaniem zawierała informacje na temat 
preferencji bezrobotnych odnośnie sposobu aktywizacji, rodzaju pracy, którą 
chcieliby podjąć, a także ich kwalifikacji. Informacje te były zbieżne  
z dalszymi działaniami PUP w zakresie aktywizacji tych bezrobotnych, ponieważ 
Urząd kierował ich na formy wsparcia lub stanowiska pracy wskazywane 
w IPD. W 124 przypadkach (92,5%) dokumentacja związana z opracowaniem IPD 
nie zawierała informacji  na temat preferencji bezrobotnych odnośnie: 

− sposobu aktywizacji – w 55 przypadkach (41%), 
− rodzaju pracy, którą chcieliby podjąć – pięciu (3,7%), 
− ich kwalifikacji – 121 (90,3%). 

Dyrektor wyjaśnił, że dokumentacja ta nie zawierała powyższych informacji, 
ponieważ bezrobotni nie byli zainteresowani wsparciem aktywnymi formami, 
podjęciem pracy lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.  

W 11 przypadkach (8,2%) bezrobotni byli zainteresowani innymi formami pomocy 
niż zaproponowane w IPD32. We wszystkich przypadkach, PUP (na wniosek 
bezrobotnych) ustalał im ponownie profile pomocy, a następnie opracował nowe IPD 
z uwzględnieniem form pomocy, którymi bezrobotni byli zainteresowani. 

Z przeprowadzonego w trakcie kontroli badania ankietowego (50 bezrobotnych) 
wynikało, że 23 z nich było zainteresowanych innymi formami pomocy  
niż zaproponowane w IPD.  

 (dowód: akta kontroli str. 100-103, 157-182, 194-443) 

                                                      
32 W tym: trzech bezrobotnych, którym ustalono I profil pomocy, jeden – II profil, siedmiu – III profil. 
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1.11.5. W celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań 
przewidzianych w IPD kontaktowano się z 56 bezrobotnymi podczas spotkań, 
rozmów telefonicznych oraz drogą pocztową lub elektroniczną, w terminie do 60 dni  
(licząc od poprzedniego kontaktu). Przedmiotem kontaktów były m.in.:  
oceny realizacji działań związanych z samodzielnym poszukiwaniem pracy, 
informowanie o ofertach pracy oraz sposobach aplikowania na nie. Podawano 
również dane kontaktowe pracodawców, badano kompetencje i zainteresowania 
zawodowe, przedstawiano plany szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. Informowano również o możliwościach odbycia stażu oraz formach 
aktywizacji33. Udzielano także porad zawodowych i informowano o możliwości 
złożenia wniosków na dane formy wsparcia34. Ponadto pouczano o prawach  
i obowiązkach bezrobotnego.   

(dowód: akta kontroli str. 157-182) 

Urząd nie kontaktował się z 24 bezrobotnymi (spośród 80 badanych) w sprawie 
realizacji przez nich IPD. W wyjaśnieniach Dyrektor podał, że spowodowane to było 
wyrejestrowaniem się bezrobotnych z ewidencji oraz zmianami profilu przed 
upływem terminu pierwszego kontaktu, a także opracowaniem nowego IPD,  
jak również przebywaniem osoby bezrobotnej na urlopie macierzyńskim. 

 (dowód: akta kontroli str. 100-103, 157-182) 

1.11.6. – 1.11.7. W 31 spośród 134 analizowanych przypadków (tj. 23,1%) pomoc 
na rzecz bezrobotnego realizowana była w ramach IPD przez inne podmioty35.  
W okresie realizacji ww. planów Urząd kontaktował się z każdym z tych podmiotów36 
w celu ustalenia: frekwencji bezrobotnych na szkoleniach i stażach, złożenia 
dokumentów potwierdzających ich ukończenie,  uzyskania opinii pracodawców o 
zrealizowanych stażach. W przypadku organizacji prac społecznie użytecznych 
zasięgano informacji o złożonych wnioskach o refundację kosztów tych prac oraz o 
wypłaconych świadczeniach.  

(dowód: akta kontroli str. 157-182) 

1.11.8. Przewidziana w ramach ustalonego profilu pomoc realizowana była przez 
PUP na rzecz analizowanych bezrobotnych, na podstawie przygotowanego  
im IPD, w okresie nie dłuższym niż: 180 dni dla profilu pomocy I37, 540 dni dla profilu 
pomocy II38 oraz 720 dni dla profilu pomocy III39. W analizowanym okresie wystąpiły 
trzy przypadki, kiedy w wyniku realizacji IPD nie udało się doprowadzić 
bezrobotnych do podjęcia pracy w wyżej wskazanym okresie. W dwóch 
przypadkach PUP nie ustalił ponownie nowego IPD, ponieważ bezrobotni zostali 
wyłączeni z ewidencji bezrobotnych po trzech dniach po upływie okresu realizacji 
IPD. W jednym przypadku, po zakończeniu okresu realizacji IPD Urząd dokonał 
natomiast analizy jego realizacji i ustalił ponownie profil pomocy (z I na III) oraz 
przygotował bezrobotnemu nowy IPD. Dostosowano w nim do ustalonego profilu 
planowaną datę zakończenia IPD, ustalono nowe terminy kontaktów lub wizyt, 
ograniczono działania do kontaktów lub wizyt z doradcą klienta oraz działań do 
samodzielnej realizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 157-160, 503-517) 

  

                                                      
33 PAI, szkolenia, prace społecznie użyteczne. 
34 Tj. w sprawie bonów na zasiedlenie, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 
35 W tym: pracodawcy, instytucje szkoleniowe,  ośrodki pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego. 
36 W terminie do 60 dni (licząc od dnia poprzedniego kontaktu). 
37   W terminie od 7 do 180 dni. 
38   W terminie od 2 do 500. 
39   W terminie od 42 do 622. 
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1.11.9. W przypadku 17 bezrobotnych40 nastąpiła zmiana ich sytuacji w związku z: 
- brakiem odpowiednich ofert pracy dla bezrobotnego i koniecznością wsparcia 

instrumentami rynku pracy w celu skutecznej aktywizacji (zmiana w zakresie 
gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy – gotowość do dostosowania 
się do wymagań rynku pracy) – trzy  przypadki, 

- zmianami w zakresie aktywności bezrobotnego na rynku pracy i jego motywacji 
do podjęcia pracy (zmiana w zakresie gotowości do wejścia lub powrotu  
na rynek pracy – dotychczasowa oraz aktualna gotowość do współpracy  
z Urzędem oraz zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy) – siedem 
przypadków, 

- ukończeniem szkolenia (zmiana w zakresie oddalenia od rynku pracy – 
umiejętności) – jeden przypadek, 

- zakończeniem udziału w PAI (zmiany w zakresie gotowości do wejścia lub 
powrotu na rynek pracy – zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, 
gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy, dotychczasowa oraz 
aktualna gotowość do współpracy z PUP, innymi instytucjami rynku pracy  
lub pracodawcami) – sześć przypadków. 

(dowód: akta kontroli str. 148-160) 

1.11.10. W przypadku 93 spośród 134 analizowanych IPD (69,4%)41 nastąpiło 
przerwanie ich realizacji w związku z utratą statusu bezrobotnego.  
W 79 przypadkach42 spowodowane to było podjęciem zatrudnienia przez 
bezrobotnych, na skutek aktywizacji. W pozostałych 14 przypadkach43 przyczyną 
przerwania IPD była utrata statusu bezrobotnego spowodowana: niestawiennictwem  
w wyznaczonym terminie – osiem przypadków, wyrejestrowaniem z ewidencji 
bezrobotnych na wniosek osoby – jeden, uzyskaniem prawa do renty – jeden, 
uzyskaniem prawa do pobierania świadczenia przedemerytalnego – jeden, 
rozpoczęciem szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż PUP – jeden, 
przerwaniem z własnej winy udziału w działaniach w ramach PAI – jeden, 
przerwaniem z własnej winy wykonywania prac społecznie użytecznych – jeden. 

 (dowód: akta kontroli str. 157-160, 503-517) 

NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie ustalania profili pomocy oraz 
opracowywania IPD. Rzetelnie rozpoznawano potrzeby w zakresie aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, poprzez m.in. uwzględnianie preferencji bezrobotnych 
i pracodawców oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Stosowano także 
indywidualne podejście do bezrobotnych.  
 

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

2.1. W ramach 103 spośród 134 analizowanych IPD stosowano formy pomocy 
przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. m.in.: 
bony stażowe (10), bony na zasiedlenie (11), dotacje na podjęcie działalności 
gospodarczej (11), refundacje wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż. (10). Formy te były 
zgodne z ustalonym uprzednio IPPdB. W kontrolowanym okresie Urząd nie udzielał 
pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. W 31 IPD, opracowanych dla  
27 bezrobotnych44, PUP nie zastosował formy pomocy, ponieważ bezrobotni nie byli 

                                                      
40   W tym trzy przypadki dla bezrobotnych z profilu I, osiem z II i sześć z III. 
41   W tym 27 przypadki dla bezrobotnych z profilu I, 54 z II i 12 z III. 
42   W tym 23 przypadki dla bezrobotnych z profilu I, 51 z II i pięć z III. 
43   W tym cztery przypadki dla bezrobotnych z profilu I, trzy z II i siedem z III. 
44   W tym: ośmiu z profilem I, siedmiu z II, 12 z III. 
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nimi zainteresowani lub zostali wyrejestrowani z ewidencji bezrobotnych przed 
zastosowaniem przez Urząd jakiejkolwiek formy wsparcia.  

(dowód: akta kontroli str. 503-523) 

2.2. Przy kierowaniu bezrobotnych na wskazane wyżej formy aktywizacji zawodowej 
PUP stosował Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności 
gospodarczej45 oraz brał pod uwagę spełnienie przesłanek podmiotowych 
i przedmiotowych, obowiązkowe warunki umowy, długość okresu zatrudnienia lub 
prowadzenia działalności gospodarczej podczas aktywizacji oraz po jej ukończeniu, 
długość przyznania dofinansowania. 

Kierowanie na wymienione formy aktywizacji poprzedzone było: odpowiednimi 
wnioskami bezrobotnych (m.in. o skierowanie na staż w ramach bonu stażowego 
oraz o przyznanie bonu na zasiedlenie), oświadczeniami (m.in. pracodawcy  
dotyczącymi zorganizowania stażu dla wskazanego z imienia i nazwiska 
bezrobotnego i  zobowiązaniami do zatrudnienia bezrobotnego odbywającego staż 
przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia zakończenia odbywania stażu). 
Kierowano się również  umowami (m.in. z  pracodawcą o zorganizowanie stażu  
w ramach bonu stażowego oraz o dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 
pow. 50 r.ż.), a także innymi dokumentami (m.in. zaświadczeniami o podjęciu 
zatrudnienia w przypadku przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie, 
wskazaniami opiekuna stażu w  programie stażu, listami obecności bezrobotnego 
podczas odbywania stażu – w przypadku bonu stażowego). 

 (dowód: akta kontroli str. 518-539) 

2.3. W Urzędzie wprowadzono reguły kontroli zarządczej, następującymi 
zarządzeniami Dyrektora:  

− Nr 2/2011 z 18 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli 
zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy” 46,  

− Nr 8/2011 z 9 maja 2011 r. w sprawie określenia „Procedur zarządzania 
ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy”.  
 

Obejmowały one m.in.: cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, a także 
monitorowanie i ocenę działań Urzędu. Kierownicy komórek organizacyjnych PUP 
ponosili odpowiedzialność za zespół procesów, których celem było nadzorowanie  
i kontrolowanie operacji w kierowanych przez nich komórkach, w sposób dający 
dyrektorowi zapewnienie, że: 

− działania podległych im komórek pozostają w zgodzie z przepisami prawa  
i zasadami (procedurami) przyjętymi w Urzędzie, 

− zadania są realizowane efektywnie i skutecznie, plany komórek, programy, 
zamierzenia i cele są osiągane, 

− zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek,  
− ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane, 

monitorowane.  

Co roku kierownicy komórek organizacyjnych PUP sporządzali „Arkusz identyfikacji, 
oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku” dla podległego działu.  
Na jego podstawie sporządzany był zbiorczy arkusz dla całego Urzędu. W latach  
2014 – 2017, w ramach kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości wydatkowania 

                                                      
45 Przyjęty Zarządzeniami Dyrektora PUP Nr 6/2017 z dnia 15 marca 2017 r., Nr 18/2017 z dnia 4 października 
2017 r.  
46Zmienionym zarządzeniami Nr 27/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., Nr 8/2013 z dnia 4 marca 2013 r.,  
Nr 15/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. 
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środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zidentyfikowano różne 
obszary ryzyka i metody przeciwdziałania tym ryzykom. Dotyczyły one m.in.:  

− nieosiągnięcia zakładanych wskaźników efektywności po zakończeniu 
szkolenia, stażu bądź prac interwencyjnych, 

− błędnego rozpatrzenia wniosku wynikającego z nieprecyzyjnych  
i skomplikowanych przepisów powodujących możliwość błędnej ich interpretacji 
przez pracownika, przy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 
organizacji prac interwencyjnych,  

− niespełnienia przez pracodawcę warunków umowy refundacji kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 518-521) 

2.4. Z analizy dokumentacji osób objętych próbą  wynika, że PUP zawarł  
ogółem 51 umów47 na realizację aktywnych form pomocy48, z których  
11 (dotyczących  przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 49) 
zabezpieczono poprzez przyjęcie poręczenia osoby fizycznej, a jedną  (o udzielenie 
podmiotowi refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy) poddaniem się 
egzekucji przez dłużnika50. Dla pozostałych umów nie było wymagane 
zabezpieczenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 518-521)  

Z analizy dokumentacji osób objętych próbą  wynika, że 11 umów dotyczących 
pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie zostało zabezpieczonych poprzez 
poręczenie osoby fizycznej, pomimo, że ustawa o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy nie przewidywała żadnego zabezpieczenia przy tej formie 
aktywizacji. 

Dyrektor wyjaśnił, że uważał to za dobrą praktykę. Wskazał, że ustawodawca nie 
wydał żadnych rozporządzeń wykonawczych do realizacji tej formy wsparcia. 
Zwrócił uwagę, że umowa dotycząca pomocy finansowej w formie bonu  
na zasiedlenie zawierana jest m.in. na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 
Zasady przekazywania środków finansowych w ramach bonu na zasiedlenie są 
takie same, jak w przypadku udzielania osobie bezrobotnej jednorazowych środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, tj. niezwłocznie po podpisaniu umowy,  
na rachunek bankowy osoby bezrobotnej i przed rozliczeniem zawartych w niej 
warunków. W związku z powyższym uznano, że w przypadku wsparcia w ramach 
bonu na zasiedlenie należy również ustanowić zabezpieczenie zwrotu otrzymanego 
dofinansowania. Podał, że zadaniem zabezpieczenia jest wzmocnienie  pewności 
przyszłego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Podał również, że Urząd wydatkując 
środki publiczne kieruje się zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych51. 

                                                      
47 Z tego:  11 umów o dofinansowanie, 11 umów dotyczących pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie, 
10 umów w sprawie dofinansowania wynagrodzenia, pięć umów w sprawie odbywania stażu przez 
bezrobotnych, 10 umów w sprawie zorganizowania stażu w ramach bonu stażowego oraz po jednej umowie  
w sprawie refundacji części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych do 30 r.ż.,  
dofinansowania kosztów studiów podyplomowych, organizacji prac interwencyjnych,  udzielenia podmiotowi 
refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Umowami tymi objęte były dwie osoby z profilem I, 49 osób  
z profilem II.  
48 Z tego: siedem w 2014 r., 21 w 2015 r.,12 w 2016 r.,11 w 2017 r. 
49 11 umów zabezpieczono stosownie do § 10 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1380), dalej: rozporządzenia w sprawie refundacji kosztów. 
50 Stosownie do § 10 rozporządzenia w sprawie refundacji kosztów. 
51 Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm. 
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NIK zwraca jednak uwagę, że organy administracji działają na podstawie 
 i w granicach prawa, a więc ustanowienie zabezpieczeń nieprzewidzianych  
w ustawie, jakkolwiek podejmowane w trosce o środki publiczne, jest działaniem 
wykraczającym poza granice określone obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 518-521, 608-615)  

2.5. W podpisywanych umowach zawierano zapisy dotyczące możliwości 
przeprowadzania przez Urząd kontroli ich realizacji. W umowach o dofinansowanie 
były to zapisy zobowiązujące bezrobotnych do umożliwienia dokonania przez PUP 
oceny prawidłowości wykonania umów. Natomiast w umowach o udzielenie 
podmiotowi refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy zawierano zapisy  
umożliwiające przeprowadzenie wizyt monitorujących przez pracowników PUP.  
W pozostałych rodzajach zawarte były zapisy obligujące do udostępniania Urzędowi 
niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego 
oraz umożliwienia przeprowadzenia wizyty monitorującej przez pracowników Urzędu 
w zakresie prawidłowości realizacji umowy, w tym udzielenia wszelkich niezbędnych 
wyjaśnień. W okresie objętym kontrolą PUP skorzystał z tej możliwości  
i przeprowadził osiem kontroli sprawdzających, w tym: jedną w 2014 r., cztery   
w 2015 r., dwie w 2016 r. oraz jedną w 2017 r. Przeprowadził również  dwie kontrole 
monitorujące (w 2015 r. i w 2017 r.), które obejmowały m.in. zgodność rodzaju 
i miejsca prowadzonej działalności z umową o dofinansowanie, odpowiednie 
oznaczenie działalności, zgodność ze specyfikacją poniesionych wydatków oraz 
zatrudnienie skierowanych bezrobotnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości w realizacji umów. 

(dowód: akta kontroli str.518-521) 

2.6. PUP objęty był 15 kontrolami zewnętrznymi, w tym 11 przeprowadzonymi przez 
WUP52, trzema przeprowadzonymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego53  
oraz jedną przeprowadzoną w 2014 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  
w Nidzicy54. W Urzędzie przeprowadzono również dwa audyty (w 2016 i 2017 r.). 
Nie obejmowano nimi jednak realizacji umów bądź aktywnych form bezrobotnych 
objętych próbą.  

(dowód: akta kontroli str.518-521) 

NIK pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, udzielanie 
udzielania wsparcia bezrobotnym w ramach działań określonych w IPD. Za pozytywną 
oceną przemawia udzielanie bezrobotnym poszczególnych form pomocy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz uregulowaniami wewnętrznymi. Stwierdzona 
nieprawidłowość w zakresie zabezpieczania bonów na zasiedlenie nie zmienia 
oceny w tym zakresie. 
 

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym.  

3.1. – 3.3. Spośród 80 analizowanych bezrobotnych aktywizacji poddano 55  
(tj. 68,8%), z tego ośmiu (10,0%) z ustalonym I profilem, 40 (50,0%) z II profilem 
oraz siedmiu (8,8%) w ramach III profilu pomocy. Pozostałych 25 bezrobotnych 
(31,2%) nie było aktywizowanych, ponieważ nie byli oni zainteresowani formami 
aktywizacji możliwymi do realizacji w ramach swojego profilu. Spośród 55 objętych 
aktywizacją, z kilku form korzystało 10 bezrobotnych55. Po okresie aktywizacji 

                                                      
52 W 2014 r – dwie, 2015 r. – dwie, 2016 r. – trzy, 2017 r. – cztery, 
53 W 2014 r – jedna, 2016 r. – jedna, 2017 r. – jedna, 
54 W 2014 r – jedna,  
55 W ramach następujących form aktywizacji: stażu, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, podjęcia 
zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż, pracach społecznie użytecznych  
w ramach PAI, pracach społecznie użytecznych. 
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zatrudnienie znalazło 35 osób, w tym: osiem zatrudnionych było do trzech 
miesięcy56,  
11 od trzech miesięcy do roku57 oraz 16 powyżej roku58.  Najkrótszy okres 
zatrudnienia wynosił pięć dni, a najdłuższy 991 dni. Najwięcej osób (po 11) nie 
powróciło do rejestru bezrobotnych w wyniku podejmowanych działań 
aktywizacyjnych w zakresie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz 
bonów na zasiedlenie. Zatrudnienia nie znalazło natomiast 20 bezrobotnych.  

Po ustaleniu profili pomocy do momentu podjęcia zatrudnienia analizowani 
bezrobotni pozostawali w rejestrze osób bezrobotnych od jednego dnia do 616 dni. 
Natomiast przed ustaleniem profilu pomocy bezrobotni ci pozostawali w rejestrze od 
jednego dnia do 22 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 556-574, 599-601) 

3.4. Analiza trwałości stosowanych przez PUP form aktywizacji wykazała,  
że najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych po odbytej aktywizacji  
w formie: 
− dotacji na działalność gospodarczą – spośród 161 osób, które skorzystały z tej 

formy aktywizacji, po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności  
do rejestru nie powróciło 127 osób (78,9%), przy czym okres pozostawania 
poza rejestrem w przypadku 25 osób wynosił do 2 lat, 27 osób do 3 lat  
i 75 osób powyżej 3 lat, 

− podjęcia zatrudnienia w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie – spośród 
62 osób, które skorzystały z tej formy, po upływie 12 miesięcy od daty 
otrzymania bonu do rejestru nie powróciły 43 osoby (69,3%), przy czym okres 
pozostawania poza rejestrem w przypadku 11 osób wynosił do 2 lat,  
19 osób do 3 lat i 13 osób powyżej 3 lat, 

− w przypadku dwóch osób, które podjęły działalność gospodarczą w związku  
z przyznaniem bonu na zasiedlenie, żadna z nich nie powróciła do rejestru 
bezrobotnych, przy czym okres pozostawania poza rejestrem dla jednej z tych 
osób wynosił do 2 lat, a dla drugiej – powyżej 3 lat. 

Z form aktywizacji, takich jak: staż, bon stażowy lub bon szkoleniowy korzystało 
łącznie 1.053 bezrobotnych, spośród których 569 wyrejestrowało się z powodu 
podjęcia zatrudnienia po zakończeniu aktywizacji w tych formach. Po zakończeniu 
zatrudnienia ponownie zarejestrowało się w rejestrze bezrobotnych 278 osób. 
Natomiast 291 pozostawało dalej w zatrudnieniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 599-610) 

3.5. – 3.7. Według tzw. starych (będących jednocześnie podstawowymi) form 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w latach 2014 – 2017 najwyższą efektywność 
zatrudnieniową osiągnęły prace interwencyjne – 109,2% (71 bezrobotnych  
w 2015 r.), dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy – 100% (odpowiednio 42 i 60 w 2014 r.), roboty 
publiczne – 96% (24 w 2016 r.) oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 
95,2% (20 w 2017 r.). Najmniej efektywne były natomiast szkolenia, które osiągnęły  
od 48,9% (44 w 2015 r.) do 66,3% (53 w 2014 r.)59. Najbardziej efektywne kosztowo 
były w analizowanych latach szkolenia, których koszt przypadający na jednego 
                                                      
 56 Po następujących formach aktywizacji: stażu, podjęcia zatrudnienia w ramach dofinansowania 
wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, bonu stażowego, prac 
społecznie użytecznych.  
57Po następujących formach aktywizacji: dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, bonach na zasiedlenie, 
podjęcia zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż., bonach stażowych, stażach, 
dofinansowaniu kosztów studiów podyplomowych. 
58W ramach następujących form aktywizacji: dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie, 
bonu stażowego, podjęcia zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż.  
59 Ponadto: 50,9% w 2016 r. i 51,9% w 2017 r. 
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bezrobotnego wyniósł od 4,7 tys. zł (2016 r.) do 6,2 tys. zł  (2015 r.)60 oraz prace 
interwencyjne, których koszt wyniósł 6,4 tys. zł (2017 r.). Najmniej efektywne były 
natomiast: refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, których koszt wyniósł 
od 14,3 tys. zł (2015 r.) do 26,9 tys. zł (2017 r.) 61 oraz dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej – 14,8 tys. zł (2016 r.). 

Spośród tzw. nowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych62 w latach 2015 – 
201763 najwyższą efektywność zatrudnieniową osiągnął64 bon stażowy – 100%,  
a najniższą – dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż. oraz bon 
szkoleniowy – odpowiednio 44,4% (2016 r.) i 70% (2015 r.). Najbardziej efektywny 
kosztowo był bon na zasiedlenie, który osiągnął wartość65 3,1 tys. zł, 
a najmniej efektywne było dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż. – 
61,1 tys. zł66. W 2014 r. efektywność zatrudnieniową i kosztową nowych form można 
było określić przy bonach szkoleniowych. Wyniosła ona 50% i 6,1 tys. zł przy bonie 
szkoleniowym i 3,8 tys. zł – stypendium za okres szkolenia67.  

(dowód: akta kontroli str. 575-594) 

W badanym okresie nie było zainteresowania ze strony petentów Urzędu  
w korzystaniu z grantu na telepracę i świadczenia aktywizacyjnego, refundacji 
kosztów poniesionych na składki za bezrobotnych do 30 r.ż. podejmujących 
zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, bonu zatrudnieniowego, pożyczek  
na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy  
dla bezrobotnego, bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców. 

W związku z udzieleniem bonu szkoleniowego, bonu stażowego oraz bonu na 
zasiedlenie oraz dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego 
pow. 50 r.ż., PUP stosował wskaźniki pn.: „liczba bezrobotnych” (wyniósł on 
17 w 2014 r., 56 w 2015 r., 26 w 2016 r., 17 w 2017 r.) oraz „liczba bezrobotnych 
pow. 50 r.ż.”68, którzy zostali zatrudnieni w związku z dofinansowaniem 
wynagrodzenia (wyniósł on 27 w 2015 r., 33 w 2016 r., 37 w 2017 r.). 

Urząd nie stosował pozostałych wskaźników69. W wyjaśnieniach Dyrektor podał,  
że nie stosowano pozostałych wskaźników ponieważ z powyższych form korzystało 
niewiele osób, wyliczenia nie byłyby miarodajne i nie pomogłyby określić 

                                                      
60 Ponadto: 5,2 tys. zł w 2014 r. 
61 Ponadto: 19,6 tys. zł 2014 r. 
62 Wprowadzonych ustawą o nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
63 W 2015 r. najwyższą efektywność zatrudnieniową osiągnął bon stażowy – 100%, a najniższą bon szkoleniowy 
– 70,0%. Jednocześnie bon stażowy był najmniej efektywny kosztowo – 25.012,50 zł (bon stażowy łącznie – 
25.012,50 zł, w tym bon stażowy – 1.900,00 zł i stypendium za okres stażu w ramach bonu – 23.112,5 zł), a bon 
szkoleniowy najefektywniejszy kosztowo – 6.178,57 zł (bon szkoleniowy łącznie – 6.178,57 zł, w tym bon 
szkoleniowy – 4.321,43 zł i stypendium za okres szkolenia w ramach bonu – 1.857,14 zł).  
W 2016 r. ponownie bon stażowy osiągnął najwyższą efektywność zatrudnieniową – 100%, a najniższą 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50  r.ż. - 44,4%. Najbardziej efektywny kosztowo był bon na 
zasiedlenie – 3.059,10 zł, a najmniej efektywne  dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż. – 
61.100,00 zł. W 2017 r. r. najwyższą efektywność zatrudnieniową osiągnęły bon stażowy i bon szkoleniowy – 
100%, a najniższą dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż. - 80,8%. Najbardziej efektywny kosztowo 
był bon stażowy – 1.500,00 zł i bon szkoleniowy – 5.337,5 zł (bon szkoleniowy łącznie – 5.337,5 zł, w tym bon 
szkoleniowy – 3.987,5 zł i stypendium za okres szkolenia w ramach bonu – 1.350,0 zł), a najmniej efektywne  
dofinansowanie do wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż. - 15.914,3 zł. 
64 Zarówno w 2015, 2016 jak i 2017 r. 
65 W 2016 r. 
66 W 2016 r. 
67 Spowodowane to było tym, iż uczestnicy pozostałych realizowanych form: bon stażowy i bon na zasiedlenie 
nie ukończyli tych form i byli wykazani w roku następnym jako kontynuujący aktywizację. 
68 Formę tę realizowano od 2015 r.  
69 Wskaźnika zatrudnienia osób młodych (15-24 lata), średniego czasu pozostawania bez pracy bezrobotnego  
do 25 r.ż., średniego czas pozostawania bez pracy bezrobotnego pow. 50 r.ż., odsetka bezrobotnych w wieku 
pow. 50 r.ż. w ogólnej liczbie zarejestrowanych, liczby aktywnych bezrobotnych pow. 50 r.ż. w ogólnej liczbie 
aktywizowanych bezrobotnych. 
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skuteczności realizowanych form aktywizacji, tj. bonów szkoleniowych, stażowych  
i na zasiedlenie. Wskazał, że PUP stosował ww. wskaźniki dotyczące liczby 
bezrobotnych do określenia skuteczności realizowanych form aktywizacji zawodowej 
oraz do analiz celowości realizacji w danym roku bonów stażowych, bonów 
szkoleniowych, bonów na zasiedlenie oraz dofinansowania do wynagrodzenia osób 
pow. 50 r.ż. Na podstawie powyższych informacji PUP przygotowywał propozycje 
podziału środków na wskazane formy wsparcia, liczbę uczestników oraz występował  
o dodatkowe środki.  

W analizowanym okresie 116 osób podjęło działalność gospodarczą i w związku z 
tym zostało wyrejestrowanych z ewidencji PUP. W ewidencji działalności 
gospodarczej CEIDG – 72 osoby ( 62,1%) były aktywne, 18 osób (15,5%) zawiesiło 
działalność gospodarcza, a dwie osoby (1,7%) wznowiły działalność gospodarczą. 

(dowód: akta kontroli str. 556-558, 594-596) 

3.8. – 3.10. W wyjaśnieniach Dyrektor podał, że Urząd monitoruje efektywność 
zatrudnieniową stosowanych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w cyklu 
rocznym, poprzez weryfikację danych (dotyczy to staży, szkoleń, prac 
interwencyjnych, robót publicznych, dotacji, wyposażenia stanowisk pracy). 
Informacje o efektach/osobach uczestniczących w danej formie są zbierane  
na podstawie wpisów do CEIDG. Podał, że w PUP korzystano w niewielkim zakresie 
z nowych form aktywizacji zawodowej. Główną przyczyną był brak zainteresowania 
ze strony pracodawców. Również bezrobotni byli bardziej zainteresowani udziałem 
w podstawowych formach. Bezrobotni wyrażali największe zainteresowanie bonami 
szkoleniowymi i bonami na zasiedlenie. Urząd wykorzystuje zgromadzone 
informacje dotyczące efektywności zatrudnieniowej do analiz celowości realizacji  
w danym roku poszczególnych form wsparcia oraz zakresu stosowania tych form. 
Po analizie efektywności zatrudnieniowej i efektywności kosztowej przygotowywane 
są propozycje podziału środków na poszczególne formy wsparcia oraz liczba 
uczestników.  

(dowód: akta kontroli str. 594-596) 

3.11.  W latach objętych kontrolą na finansowanie kosztów nagród dla pracowników  
PUP otrzymał 2% środków FP, o których mowa w art. 108 ust. 1i ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W poszczególnych latach były to 
następujące kwoty i osiągnięte wskaźniki: 

• 2014 r. – 105,1 tys. zł, za:  

− wskaźnik liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego 
pracownika zatrudnionego na stanowisku, o którym mowa w art. 91 ust. 1 
pkt. 1 – 4 ww. ustawy wynoszący 221 osób (krajowy – 339 osób), 

− efektywność kosztową podstawowych form aktywizacji zawodowej –   
11,1 tys. zł (krajowa – 13,0 tys. zł); 

• 2015 r. – 87,9 tys. zł, za: 

− efektywność zatrudnieniową podstawowych form aktywizacji zawodowej –  
84% (krajowa – 76,3%), 

− efektywność kosztową – 9,5 tys. zł (krajowa – 11,2 tys. zł), 

• 2016 r. – 90,4 tys. zł za: 

− efektywność zatrudnieniową – 80,4% (krajowa – 75,9%), 
− efektywność kosztową podstawowych form aktywizacji zawodowej –   

10,7 tys. zł (krajowa – 13,0 tys. zł), 
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• 2017 r. – 62,0 tys. zł, za: 

− efektywność kosztową – 8,2 tys. zł (krajowa – 11,3 tys. zł), 
− wskaźnik liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego 

pracownika zatrudnionego na stanowisku, wynoszący 104,7 osoby 
(krajowy – 153,5 osoby).  

W wyjaśnieniach Dyrektor podał, że wyliczeniem 2% środków FP na finansowanie 
kosztów nagród dla pracowników, zajmowało się Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej/Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podał również, że  
w wyliczeniu tych środków uwzględniani byli stażyści – doradcy klienta.  

(dowód: akta kontroli str. 556-558, 594-596) 

Działania PUP skutkowały podjęciem pracy przez 35 osób spośród  
80 analizowanych. Najwięcej osób (po 11) nie powróciło do rejestru bezrobotnych  
w wyniku podejmowanych działań aktywizacyjnych w zakresie dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie. Jednak zaledwie w przypadku 
16 z ww. osób (tj. 20% spośród 80 analizowanych) zatrudnienie trwało dłużej  
niż rok. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli70, wnosi o niestosowanie poręczeń przy zawieraniu 
umów dotyczących bonów na zasiedlenie. 

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 Olsztynie. 

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 wniosku pokontrolnego 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. 

Olsztyn, dnia       7  czerwca 2018 r. 
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70 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 

uwag i wykonania 
wniosków 


