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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/111 – Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 
województwa podkarpackiego.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Krzysztof Pakuła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91549 z dnia 31 października 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, zwany 
w dalszej treści także WUP. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Czop, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, od dnia 16 
września 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
w latach 2012 – 2014 (do 30 września) właściwie realizował przypisane mu 
zadania samorządu województwa, odnoszące się do szkół wyższych i ich 
absolwentów. W 2014 r. rozpoczął wdrażanie nowych zadań ustawowych, 
w tym związanych bezpośrednio ze wsparciem absolwentów szkół wyższych 
w wejściu na rynek pracy. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, nowe zadania 
ustawowe oraz sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, zdiagnozowana 
m.in. w zaktualizowanej w 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego, powodują konieczność zintensyfikowania współpracy 
z uczelniami w celu zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół wyższych.  

W kontroli ustalono, że realizując zadania ustawowe WUP podejmował działania 
związane z zapewnieniem kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla 
rozwoju województwa. Zrealizowany został obowiązek przygotowania corocznego 
regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, z uwzględnieniem Strategii 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Określono priorytety i cele strategiczne, do 
których odnosiły się konkretne priorytety i działania regionalnego planu działań na 
rzecz zatrudnienia. Przy przygotowywaniu regionalnych planów działań na rzecz 
zatrudnienia na dany rok, wykorzystywano również doświadczenia z realizacji 
planów w latach poprzednich.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową. 

Ocena ogólna 
z uzasadnieniem1 
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Na siedem realizowanych zadań aktywizujących skierowanych do bezrobotnych 
ludzi młodych (w tym absolwentów szkół wyższych), zawartych w Regionalnych 
Planach Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012, 2013 i 2014, dwa zadania 
bezpośrednio dotyczyły absolwentów szkół wyższych, tj. Zwiększenie transferu 
wiedzy między sektorem nauki, a przedsiębiorstwami w regionie oraz Wspieranie 
rozwoju firm zorientowanych na zaawansowane technologie.  
Ustalono, że WUP podejmował działania polegające na współdziałaniu ze szkołami 
wyższymi w zakresie harmonizowania kształcenia i szkolenia zawodowego. WUP 
realizował również inne ustawowe zadania polityki rynku pracy, w tym m.in. 
dotyczące: opracowywania badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenia 
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, współdziałania z Wojewódzką 
Radą Zatrudnienia dla Województwa Podkarpackiego w określaniu i realizacji 
regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, inicjowania programów 
regionalnych, świadczenia poradnictwa zawodowego, opracowywania, 
gromadzenia, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowych na terenie 
województwa podkarpackiego oraz współpracy z powiatowymi urzędami pracy 
w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży. 
Zadania te dotyczyły również absolwentów szkół wyższych. 
WUP za pośrednictwem Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
współpracował z akademickimi biurami karier (ABK). Współpraca ta polegała na 
prowadzeniu konsultacji indywidualnych i porad indywidualnych w ABK 
oraz Centrach, prowadzeniu zajęć grupowych dla studentów (porady i informacje), 
czynnym udziale we wszystkich wspólnie ustalonych przedsięwzięciach (w tym 
konferencjach, akcjach informacyjno-promocyjnych, targi pracy). 
Jak wynika z ustaleń kontroli, założony cel główny i cele szczegółowe, przy realizacji 
przez WUP projektu pn. Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, zostały 
osiągnięte. Jedynym nieosiągniętym w pełni wskaźnikiem rezultatu było 
„zmniejszenie o 30% liczby wniosków składanych do WUP jako Instytucji 
Pośredniczącej POKL, które zostały odrzucone m.in. z przyczyny nieaktualnych 
bądź nieadekwatnych źródeł informacji (badań i analiz)”. Nieosiągnięcie tego 
rezultatu było niezależne od WUP. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Regionalny plan na rzecz realizacji polityki zatrudnienia 

1.1. Przygotowanie corocznego regionalnego planu działań na 
rzecz polityki zatrudnienia 

W okresie objętym kontrolą, WUP zrealizował obowiązek przygotowania 
corocznego regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. Regionalne Plany 
Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012, 2013 i 2014, zostały opracowane na 
podstawie art. 3 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2, z uwzględnieniem 
Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-204) 
 

Uwzględnienie Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego przy 
przygotowywaniu Regionalnych Planów Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012, 
2013 i 2014, polegało na tym, że w ramach priorytetów i działań strategicznych 

                                                      
2 Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm. 
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(Kapitał Społeczny, Gospodarka regionu, Kapitał Ludzki i Społeczny, Konkurencyjna 
i Innowacyjna Gospodarka) określono cele strategiczne (Wszechstronny rozwój 
kapitału społecznego, umożliwiający pełne wykorzystanie potencjału i możliwości 
rozwoju osobistego mieszkańców regionu, Tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki poprzez rozwijanie przedsiębiorczości, zwiększanie jej 
innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 
Dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości, 
Rozwój przemysłu nowoczesnych technologii wzmacniający konkurencyjność 
regionalnej gospodarki), do których odnosiły się konkretne priorytety i zadania 
Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012, 2013 i 2014, w tym 
priorytety: Adaptacyjny pracownik, Otwarty Rynek Pracy, Zwiększenie 
adaptacyjności mieszkańców regionu na rynku pracy, oraz zadania: Rozwój 
zasobów ludzkich w regionie poprzez nowoczesną edukację, Aktywizacja zawodowa 
osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, Wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjnej gospodarki, Wsparcie osób pozostających 
bez zatrudnienia oraz zagrożonych utratą pracy. 
 
Przy przygotowywaniu regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia na dany 
rok, wykorzystywano doświadczenia z realizacji planów w latach poprzednich. 
Polegało to głównie, na dokonywaniu analizy realizowanych działań w zakresie 
skuteczności ich oddziaływania na grupy bezrobotnych, do których działania te były 
adresowane w regionalnym planie. 
Na podstawie powyższej analizy, w opracowywanych corocznie dla Zarządu 
Województwa Informacjach o realizacji zadań zawartych w regionalnym planie 
działań na rzecz zatrudnienia, zamieszczano wnioski z jego realizacji oraz założenia 
do regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia na rok następny, które były 
uwzględniane. 

(dowód: akta kontroli str. 205-213, 246-247, 276-278) 

 

1.2. Rozwiązania dotyczące absolwentów szkół wyższych 
województwa przyjęte w regionalnych planach na lata 2012-
2014 

W założeniach Regionalnych Planów Działań na rzecz Zatrudnienia na rok: 
2012, 2013 i 2014 nie wyszczególniono zadań bezpośrednio dotyczących 
absolwentów szkół wyższych województwa, oprócz zadania Zwiększenie transferu 
wiedzy między sektorem nauki, a przedsiębiorstwami w regionie oraz zadania 
Wspieranie rozwoju firm zorientowanych na zaawansowane technologie. 

W Regionalnych Planach Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 r. i 2013 r. zawarto 
następujące działania aktywizujące skierowane do bezrobotnych ludzi młodych, 
w tym absolwentów szkół wyższych: 
1) Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia: zadanie realizowane przez 
powiatowe urzędy pracy, którego celem było umożliwienie wejścia i powrotu na 
rynek pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia, 
2) Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży: zadanie realizowane przez 
Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, którego celem 
było wsparcie młodzieży zagrożonej społeczną marginalizacją oraz jej integracja ze 
środowiskiem społecznym i zawodowym, 
3) Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: zadanie realizowane 
przez Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, którego celem była poprawa zdolności do uzyskania 
zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, 
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4) Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne: 
zadanie realizowane przez powiatowe urzędy pracy, którego celem było wspieranie 
podejmowania przez osoby bezrobotne pracy na własny rachunek, 
5) Rozbudowa systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych: zadanie 
realizowane w ramach środków Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o.o. w Rzeszowie, którego celem było ułatwienie przedsiębiorcom i osobom 
rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznych źródeł 
finasowania inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 5-129, 214-278) 
W Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 r. zawarto 
następujące działania aktywizujące skierowane do bezrobotnych ludzi młodych, 
w tym absolwentów szkół wyższych: 
1) Wparcie dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: 
zadanie realizowane przez powiatowe urzędy pracy, którego celem było 
zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, 
2) Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży: zadanie realizowane przez 
Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, którego celem 
był wzrost zatrudnienia ludzi młodych oraz ich integracja ze środowiskiem 
społecznym i zawodowym, 
3) Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: zadanie realizowane 
przez Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, którego celem była poprawa zdolności do uzyskania 
zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, 
4) Wsparcie osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą: zadanie 
realizowane przez powiatowe urzędy pracy, którego celem był wzrost 
samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych poprzez wsparcie ich środkami na 
podjęcie działalności gospodarczej, 
5) Rozbudowa systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych: zadanie 
realizowane w ramach środków Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o.o. w Rzeszowie, którego celem było ułatwienie przedsiębiorcom i osobom 
rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznych źródeł 
finasowania inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 130-204) 
 
W latach 2012-2013, realizacja zadań pn. Zwiększenie transferu wiedzy między 
sektorem nauki, a przedsiębiorstwami w regionie i Wspieranie rozwoju firm 
zorientowanych na zaawansowane technologie, przedstawiała się następująco: 
a) Zwiększenie transferu wiedzy między sektorem nauki, a przedsiębiorstwami 
w regionie. 
Zadanie realizowane było w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, 
Działania 8.2 Transfer wiedzy – Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery 
nauki i przedsiębiorstw, wdrażanego przez WUP oraz projektu systemowego 
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach 
Podziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (POKL). 
Celem zadania było powstanie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji 
między instytucjami naukowymi, a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu 
technologii. 
W 2012 r. planowano zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw 
poprzez: osiągniecie wskaźnika 150 stypendiów doktoranckich do końca 2012 roku 
oraz powstanie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między instytucjami 
naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii.  
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Wskaźnik liczby doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe na koniec 2012 
roku został osiągnięty na poziomie 183,7% wartości określonej na lata 2007-2013 
(92) i wynosił 169 osób. 
Od początku realizacji wskaźnik liczby osób, które były objęte wsparciem w zakresie 
rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, 
osiągnięto łącznie na poziomie 231,5% wartości określonej na lata 2007-2013. 
Wzrósł on w 2012 roku o 67,12 punktów procentowych w stosunku do roku 2011, 
kiedy to został osiągnięty na poziomie 164,38%. Łącznie wsparciem w zakresie 
rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out na koniec 
okresu sprawozdawczego objęto 169 osób. Wysoki stopień realizacji wskaźnika 
wynikał przede wszystkim z dużego zainteresowania wsparciem w zakresie 
rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out wśród 
grupy docelowej tego typu projektów. 
Planowano, że na koniec 2013 roku 27 osób ukończy udział w stażach i/lub 
szkoleniach praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach 
naukowych, oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, natomiast 
stypendia naukowe otrzyma 233 doktorantów. 
Na koniec 2013 roku 10 osób zakończyło udział w stażach lub szkoleniach 
praktycznych, co stanowiło 37% wartości wskaźnika na lata 2007-2013. Stypendia 
naukowe otrzymało natomiast 211 doktorantów, co stanowiło 229,3 % wartości 
realizacji wskaźnika na lata 2007-2013 (92). 

b) Wspieranie rozwoju firm zorientowanych na zaawansowane technologie. 
Zadanie realizowane było przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
ze środków EFRR, budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 
Celem zadania było tworzenie nowych miejsc pracy oraz transferu innowacji 
i nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw. 
W 2012 r. zakładano, że na terenie uzbrojonych stref powstałe firmy zatrudnią 
w 2012 roku około 138 osób. 
W 2012 roku, na terenie Preinkubatora Akademickiego oraz Inkubatora 
Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego, 
przedsiębiorcy utworzyli 119 nowych miejsc pracy. 
Różnica pomiędzy ilością wcześniej deklarowaną – 138 zatrudnionych, 
a rzeczywistą liczbą osób zatrudnionych, związana była z faktem późniejszego 
otwarcia Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo - 
Technologicznego, co bezpośrednio przełożyło się na możliwość udostępniania 
powierzchni do wynajmu przez przedsiębiorców. 
Zaplanowano, że w 2013 roku w firmach na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego oraz Inkubatora Technologicznego zatrudnienie 
znajdzie około 110 osób. 
Na koniec 2013 r. w Inkubatorze Technologicznym zatrudnionych zostało 115 osób, 
dodatkowo pod koniec grudnia 2013 roku zostały podpisane umowy z trzema 
firmami, które deklarują zatrudnienie 50 osób w 2014 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 214-286) 
 

2. Realizacja pozostałych zadań z zakresu polityki rynku 
pracy wobec szkół wyższych i ich absolwentów 

2.1. Współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie 
harmonizowania kształcenia i szkolenia zawodowego 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy 

Opis stanu 
faktycznego 
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należy m.in. współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie harmonizowania 
kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. 

W latach 2012 – 2014 (do 30 września) WUP współdziałał ze szkołami 
wyższymi w zakresie harmonizowania kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez: 

1) Udział pracowników WUP w 9 spotkaniach zorganizowanych we współpracy 
z uczelniami, w trakcie których omawiano m.in. sprawy dotyczące dostosowywania 
kształcenia do potrzeb rynku pracy, tj.: 
− w dniu 26 czerwca 2012 r. w debacie na Uniwersytecie Rzeszowskim pn. 

Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia do potrzeb 
pracodawców. Debata została zorganizowana przez Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach kontynuacji prac nad dostosowaniem 
programu kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji. Walorem spotkania był 
aktywny udział pracodawców, którzy zatrudniają lub potencjalnie mogą 
zatrudniać absolwentów socjologii. W trakcie spotkania przedstawiciele WUP, 
przedstawili szczegółowe dane dotyczące bezrobocia osób z wykształceniem 
socjologicznym, jak również wyniki badań „Pracodawcy Podkarpacia” 
w kontekście wymagań pracodawców wobec absolwentów wchodzących 
na rynek pracy. 

− w dniach 18-20 września 2012 r. w spotkaniu Rady Ekspertów w Myczkowcach 
pt. Doskonalenie procesu kształcenia na kierunku ekonomia a wyzwania rynku 
pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nauki, służb zatrudnienia oraz 
pracodawców. W dniu 18 września 2012 r. w roli eksperta wystąpił 
przedstawiciel WUP, który zaprezentował analizę sytuacji absolwentów 
kierunków ekonomicznych na podkarpackim rynku pracy, z uwzględnieniem 
absolwentów oraz osób, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Podczas prezentacji przedstawiona została lista 
z wymaganiami stawianymi pracownikom i kandydatom na pracownika. Dane 
pochodziły z badań „Pracodawcy Podkarpacia 2012” realizowanych przez 
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy.  

− w dniu 28 maja 2012 r. w spotkaniu „Pierwsza Praca” zorganizowanym na 
Uniwersytecie Rzeszowskim we współpracy z WUP i Powiatowym Urzędem 
Pracy w Rzeszowie. Podczas spotkania prezentowano aktualne dane dotyczące 
sytuacji na rynku pracy, w szczególności odnoszące się do absolwentów uczelni 
wyższych. Przedstawiono również wyniki realizowanych przez Podkarpackie 
Obserwatorium Rynku Pracy badań, w tym: ranking zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych oraz badania „Pracodawcy Podkarpacia”. 

− w dniu 15 maja 2012 r. w spotkaniu "Pierwsza Praca" zorganizowanym 
w siedzibie KUL w Stalowej Woli. Podczas spotkania przedstawiciele m.in. 
Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy prezentowali wiele informacji 
o sytuacji na rynku pracy w regionie, w tym ranking zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych w województwie podkarpackim. Omówiono sytuację 
specjalistów na rynku pracy, takich jak socjolog czy ekonomista, na których KUL 
kształci swoich studentów. 

− w dniu 18 kwietnia 2012 r. w spotkaniu pn. "Pierwsza Praca" zorganizowanym 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Oprócz władz Uczelni 
współorganizatorami spotkania byli także WUP w Rzeszowie, Państwowa 
Inspekcja Pracy w Rzeszowie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Krośnie. W trakcie spotkania studentom przekazano informacje 
na temat rynku pracy, począwszy od podstawowych zagadnień związanych 
z prawem pracy, a skończywszy na statystyce zatrudnienia i bezrobocia 
w województwie. 
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− w dniu 27 marca 2012 r. w spotkaniu pn. "Pierwsza Praca" zorganizowanym 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Podczas spotkania 
omawiano zagadnienia dotyczące planowania własnej kariery zawodowej, 
poszukiwania pierwszej pracy oraz zaprezentowano aktualne dane statystyczne 
obrazujące sytuację na rynku pracy, w tym informacje o zawodach 
nadwyżkowych i deficytowych w województwie. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele miejscowych instytucji zajmujących się rynkiem pracy, tj. 
Powiatowy Urząd Pracy oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Tarnobrzegu.  

− w dniu 2 marca 2012 r. w spotkaniu pn. „Pierwsza praca” zorganizowanym 
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Podczas 
spotkania omawiano sprawy związane z zasadami zarządzania własną karierą 
zawodową, a także zapoznano uczestników spotkania z istniejącymi 
instrumentami rynku pracy oraz z sytuacją na nim występującą. Obecnym na 
spotkaniu studentom, głównie kierunków humanistycznych, przedstawiono 
obraz podkarpackiego rynku pracy. 

− w dniu 6 marca 2013 r. w spotkaniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spotkanie związane było 
z tematyką dostosowania oferty kształcenia UR do potrzeb rynku pracy. 
Podczas spotkania przedstawiciel WUP zaprezentował oczekiwania 
pracodawców wobec absolwentów wchodzących na rynek pracy na podstawie 
wyników badań „Pracodawcy Podkarpacia”. Zaprezentowano również „Ranking 
zawodów nadwyżkowych i deficytowych w województwie podkarpackim”. 

− w dniu 12 marca 2014 r. w posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego celem była dyskusja 
nad sposobem dostosowania oferty kształcenia do wymogów rynku pracy 
w kontekście wniosków z monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz 
wyników badań przeprowadzonych przez WUP pt. „Ranking zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 
roku”. 

2) Powołanie w dniu 17 kwietnia 2013 r. Zespołu Ekspertów, w skład którego weszło 
kilkunastu przedstawicieli pracodawców, publicznych i niepublicznych instytucji 
rynku pracy, uczelni i związków zawodowych. Rezultatem zapoczątkowanej 
współpracy ze środowiskiem naukowym była realizacja dwóch spotkań 
przedstawicieli świata nauki, administracji i biznesu w ramach debat eksperckich, tj.: 
− I Debata w dniu 17 kwietnia 2013 r. pt. Absolwenci na podkarpackim rynku 

pracy. Podczas spotkania poruszano problematykę dotyczącą sytuacji 
absolwentów szkół zawodowych i wyższych, obrazu absolwentów w oczach 
pracodawców Podkarpacia, współpracy między instytucjami edukacyjnymi 
a pracodawcami (kierunki i cele współpracy), oceny programów nauczania 
i jakości kształcenia w instytucjach edukacyjnych, 

− II Debata w dniu 26 czerwca 2013 r. nt. identyfikacji kierunków interwencji, 
metod i grup docelowych, które wymagają uwagi podczas przygotowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
w obszarze: rynku pracy, adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników oraz 
edukacji.  

Celem powyższych debat była szeroka wymiana informacji i wiedzy na temat 
zjawisk pojawiających się na regionalnym rynku pracy, wypracowanie rekomendacji 
dla rozwiązania zdiagnozowanych przyczyn problemów, a także dostarczanie 
informacji służących opracowaniu dokumentów strategicznych dla rynku pracy 
województwa. Spotkania pełniły funkcję informacyjną, odpowiadając na bieżące 
potrzeby informacyjne regionalnych i lokalnych decydentów. 
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W dniu 17 kwietnia 2013 r. przeprowadzono badanie na temat sytuacji absolwentów 
na podkarpackim rynku pracy. Badanie przeprowadzono na zlecenie 
Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy we współpracy z Biurem Karier 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Respondentami było dziesięcioro ekspertów – 
pracodawców, przedstawicieli szkół wyższych i średnich, przedstawicieli instytucji 
publicznych. W wyniku przeprowadzonego badania wskazano na: 
− szereg szczegółowych kwestii stanowiących barierę dla zatrudnialności 

absolwentów: niski poziom znajomości języków obcych, niski poziom tzw. 
kompetencji miękkich, niski poziom przedsiębiorczości własnej absolwentów, 
nieznajomość realiów rynku pracy, nieumiejętność działania na nim, 
niedostateczna współpraca różnych podmiotów w zakresie organizacji praktyk 
i staży, 

− różnice pomiędzy zadaniami szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego 
w zakresie przygotowania absolwentów do wyjścia rynek pracy, podkreślając 
ważkie znaczenie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w tym zakresie, 

− wartość, jaką stanowią dyskusje eksperckie z udziałem praktyków.  
W wyniku powyższego badania postulowano: 
− zwiększenie nacisku na kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród 

uczniów i studentów, rozumianej nie tylko jako reaktywność czy obrotność, lecz 
jako zdolność do perspektywicznego planowania działań i kumulowania kapitału 
różnego rodzaju, 

− przekazywanie przyszłym absolwentom większego zasobu wiedzy o rynku 
pracy, mechanizmach jego działania oraz o zalecanych sposobach aktywności 
na tym rynku, 

− od najwcześniejszych etapów edukacji szkolnej zwiększenie nacisku na 
kształtowanie umiejętności miękkich, jako trzecim, poza przekazywaniem 
wiedzy teoretycznej i praktycznej, elementem kształcenia, 

− zwiększenie współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami różnego typu 
a pracodawcami w zakresie organizacji praktyk i staży dla uczniów i studentów. 
 

3) Przekazanie, wszystkim uczelniom wyższym z terenu województwa 
podkarpackiego, publikacji z przeprowadzonych badań i analiz, w tym: 
− w dniu 27 czerwca 2012 r. opracowania pt. Analiza sytuacji na rynku pracy 

w województwie podkarpackim w 2011 r., 
− w dniu 16 lipca 2012 r. opracowania pt. Pracodawcy Podkarpacia 2011 r., 
− w dniu 10 grudnia 2012 r. opracowania pt. Ranking zawodów deficytowych 

i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2011 r., 
− w dniu 15 stycznia 2013 r. opracowania pt. Pracodawcy Podkarpacia 2012 r., 
− w dniu 7 lutego 2013 r. raportu pt. Sektor usług nierynkowych w województwie 

podkarpackim, 
− w dniu 16 czerwca 2013 r. opracowania pt. Analiza sytuacji na rynku pracy 

w województwie podkarpackim w 2012 r., 
− w dniu 2 września 2013 r. raportu z badania uczniów szkół zawodowych 

w województwie podkarpackim pt. Ze szkoły do pracy. 

4) Zorganizowanie dwóch wspólnych konferencji naukowych, w tym: 
− w dniach 18-19 października 2012 r. konferencji pn. I Podkarpacka 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Przemiany na rynku pracy 
w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym, 

− w dniach 13-14 czerwca 2013 r. konferencji pn. II Ogólnopolska 
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod hasłem Dokąd zmierza rynek 
pracy. 
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Organizacja konferencji miała na celu stworzenie warunków do szerokiej dyskusji 
nad stanem rynku pracy w regionie, identyfikację zagrożeń i szans usprawnienia 
rynku pracy w kontekście obecnej i nowej perspektywy finansowej UE oraz strategii 
„Europa 2020”, wypracowanie rekomendacji działań istotnych z punktu widzenia 
eliminacji strukturalnych barier prawidłowego funkcjonowania rynku pracy, a także 
promocję zainteresowań badawczych i wyników badań naukowych związanych 
z funkcjonowaniem rynku pracy. 
Efektem jest wydanie artykułów uczestników Konferencji w Zeszycie „Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. 

(dowód: akta kontroli str. 287-403) 
 

W dniu 9 stycznia 2014 r. zawarte zostało porozumienie, pomiędzy WUP 
a Uniwersytetem Rzeszowskim, które reguluje współpracę w zakresie 
realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski procesu dydaktycznego. W ramach 
niniejszego porozumienia Uniwersytet Rzeszowski ma możliwość przedkładania 
Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia dla Województwa Podkarpackiego programów 
kształcenia w celu uzyskania jej stanowiska w zakresie potrzeb regionalnego rynku 
pracy. Z kolei WUP, na podstawie porozumienia, ma przekazywać dane 
statystyczne i analizy rynku pracy, które zostaną wykorzystane przez Uniwersytet 
Rzeszowski w ramach Wewnętrznego Systemu ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia. 
Ponadto WUP będzie współdziałał z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie 
monitorowania karier zawodowych absolwentów, jak również utrzymywał będzie 
systematyczny kontakt z władzami uczelni w zakresie tworzenia nowych oraz 
doskonalenia prowadzonych przez Wydziały programów kształcenia. 

W ramach powyższego porozumienia WUP przekazał w dniu 28 listopada 2014 r. 
Uniwersytetowi Rzeszowskiemu dane dotyczące struktury bezrobotnych według 
stanu na koniec II kwartału lat 2011-2014. Do dnia 2 grudnia 2014 r., Uniwersytet 
Rzeszowski nie przedkładał Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia programów 
kształcenia w celu uzyskania jej stanowiska odnośnie potrzeb regionalnego rynku 
pracy. 
WUP nie prowadził wyodrębnionej ewidencji wydatków poniesionych na wyżej 
wymienione działania dotyczące współdziałania ze szkołami wyższymi w zakresie 
harmonizowania kształcenia i szkolenia zawodowego z uwagi na brak wymogów 
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 290-295, 404-406) 
 

2.2. Współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia 
studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu 
na rynek pracy 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 16a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (wprowadzonym z dniem 27 maja 2014 r.), do zadań samorządu 
województwa w zakresie polityki rynku pracy należy współpraca ze szkołami 
wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół 
wyższych w wejściu na rynek pracy. 

WUP w ramach współpracy ze szkołami wyższymi na terenie województwa 
podkarpackiego w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół 
wyższych w wejściu na rynek pracy zorganizował w WUP praktyki zawodowe dla 33 
studentów, w tym w 2012 r. dla 15 osób, w 2013 r. dla 10 osób i w 2014 r. (do 2 
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grudnia) dla 8 osób. W większości uczestnikami praktyk byli studenci Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 290-295, 406) 
 

Dyrektor WUP Pan Tomasz Czop w złożonym wyjaśnieniu w sprawie 
realizacji zadania polegającego na współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie 
wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek 
pracy podał, że w dniu 27 maja 2014 r. do ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy dodano zadanie WUP polegające na współpracy ze 
szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów 
szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. W związku z tym, że przepis wszedł 
niedawno, realizacja tego zadania się rozpoczyna i jest w fazie rozwoju. WUP 
w Rzeszowie kontynuował dotychczasowe działania wynikające m. in. 
z podpisanego w dniu 9 stycznia 2014 roku Porozumienia z Uniwersytetem 
Rzeszowskim. W ramach współpracy utrzymywany jest systematyczny kontakt 
z władzami uczelni w zakresie monitorowania karier zawodowych absolwentów, jak 
również w zakresie tworzenia nowych oraz doskonalenia prowadzonych przez 
Wydziały programów kształcenia. W dniu 3 listopada 2014 r. na Uniwersytecie 
Rzeszowskim odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele uczelni 
oraz przedstawiciel WUP w Rzeszowie. Podczas spotkania ustalono, że WUP 
w Rzeszowie drogą e-mailową przekazywał będzie uczelni dane statystyczne, które 
zostaną wykorzystywane przez studentów do opracowywania analiz dotyczących 
sytuacji na regionalnym rynku pracy. Pozwoli to przyszłym absolwentom 
na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, a w przyszłości ułatwi wejście 
na rynek pracy. W ślad za tym, w dniu 28 listopada 2014 r. drogą e-mailową WUP 
w Rzeszowie przekazał Uniwersytetowi Rzeszowskiemu dane statystyczne 
dotyczące osób bezrobotnych. Trudno jest określić nakłady poniesione na to 
działanie ponieważ nie jest prowadzona ewidencja wydatków na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 290-295) 
 

2.3. Realizacja ustawowych zadań polityki rynku pracy odnośnie 
absolwentów szkół wyższych, określonych w art. 8 ust. 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

a) Opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz (od 27 maja 2014 r.) badanie 
zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia efektywności prowadzonych 
działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia (art. 8 ust. 1 pkt 3)  
 

W okresie objętym kontrolą, WUP prowadził monitoring regionalnego rynku 
pracy, którego efektem były analizy i opracowania zawierające charakterystykę 
sytuacji na rynku pracy oraz informacje o zapotrzebowaniu na zawody, w tym 
zawody z wyższym wykształceniem. W ramach programu badań statystycznych, 
w okresach półrocznych, zbierane były dane dotyczące bezrobotnych oraz wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według zawodów. Informacje te 
zawarte były w załączniku 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne 
miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. 
W gromadzonych zestawieniach znajdowały się dane na temat bezrobotnych 
według zawodów, w tym bezrobotnych absolwentów oraz zgłoszonych ofert pracy. 
Dane te obejmowały również osoby z wyższym wykształceniem. 
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W latach 2012 – 2014 (do 30 września), WUP w ramach prowadzonych badań 
i analiz rynku pracy, dwa razy do roku, przygotowywał: 
− opracowania pt. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, 

zawierające dane na temat zatrudnienia, bezrobocia w regionie oraz aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu. W opracowaniach tych znajdowały się 
informacje na temat bezrobotnych wg wykształcenia, liczby bezrobotnych wg 
zawodów, w tym zawodów z wyższym wykształceniem. Materiały zawierały 
także informację o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej 
zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy według grup zawodów, w tym 
zawodów z wyższym wykształceniem, 

− opracowania pt. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
w województwie podkarpackim, zawierające informacje na temat struktury 
zawodowej osób bezrobotnych, struktury ofert pracy zgłaszanych do 
powiatowych urzędów pracy (PUP) oraz analizę zawodów pod kątem deficytu 
i nadwyżki na rynku pracy. Analizie poddawane były także zawody oraz oferty 
pracy dla osób z wyższym wykształceniem. W jednym z rozdziałów (Studenci 
i absolwenci szkół wyższych) zawarto informacje na temat absolwentów szkół 
wyższych według poszczególnych uczelni i kierunków kształcenia. 

Ponadto, WUP w latach 2011-2013 prowadził cykliczne badania pt. Pracodawcy 
Podkarpacia, których celem była diagnoza trendów rozwojowych podkarpackich 
pracodawców (firm i instytucji) i określenie ich potrzeb w zakresie rozwoju kapitału 
ludzkiego. W trakcie badań zbierano szereg informacji dotyczących sytuacji 
ekonomicznej pracodawców, czynników wpływających na tę sytuację, a także 
przewidywanych kierunków rozwoju poszczególnych branż. Określono również 
stopień przygotowania firm i instytucji do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy pod 
względem jakości kadr, ukierunkowania pracodawców na innowacje oraz 
współpracy z sektorem B+R (badania i rozwój). Badania pozwoliły także określić 
potencjał kadrowy i politykę szkoleniową pracodawców, z uwzględnieniem potrzeb 
w zakresie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników. Celem badań było 
również ukazanie wizerunku absolwentów szkól zawodowych, średnich i wyższych 
w opinii pracodawców, a także zidentyfikowanie zawodów przyszłościowych 
i schyłkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 407-486) 
 

b) Współdziałanie z Wojewódzką Radą Zatrudnienia (Rynku Pracy) 
w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów 
ludzkich (art. 8 ust. 1 pkt 4) 
 

W okresie objętym kontrolą w województwie podkarpackim funkcjonowała, 
powołana przez Marszałka Województwa, Wojewódzka Rada Zatrudnienia dla 
Województwa Podkarpackiego. W okresie objętym kontrolą, Wojewódzka Rada 
Zatrudnienia liczyła od 15 do 18 członków. 

 
Do czasu kontroli Marszałek Województwa Podkarpackiego nie powołał 
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy3.  

 (dowód: akta kontroli str. 408-412,487-490) 
 

                                                      
3 Według treści art.14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 498) do dnia powołania wojewódzkich rad rynku 
pracy zadania tych rad wykonują odpowiednio wojewódzkie rady zatrudnienia.  
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W latach 2012 – 2014 (do 30 września), WUP współdziałał z Wojewódzką 
Radą Zatrudnienia dla Województwa Podkarpackiego. Współdziałanie to polegało 
głównie na opiniowaniu przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia, przygotowanych 
przez WUP dokumentów, w tym: kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla 
samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji 
zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań, propozycji przeznaczenia 
środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa, analiz  
dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy w zawodach, o które 
szkoły zawodowe i średnie występowały do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
o wyrażenie opinii oraz ocenie sprawozdań z działalności WUP. 

W 2012 roku odbyło się 5 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dla 
Województwa Podkarpackiego. Na posiedzeniach tych omawiane były następujące 
tematy: 
− analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, 
− stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w województwie 

podkarpackim, 
− plany działania w ramach Komponentu regionalnego POKL, 
− zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy będących w rezerwie 

Samorządu Województwa na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu w ramach projektów systemowych powiatowych urzędów pracy 
współfinasowanych z EFS, 

− opiniowanie kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i średnich z terenu 
województwa podkarpackiego, 

− ocena sprawozdania z działalności WUP za 2011 r. 
W 2012 r. członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia podjęli łącznie 14 uchwał. 

(dowód: akta kontroli str. 408-412, 491-508) 
 
W 2013 roku odbyło się 5 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dla 
Województwa Podkarpackiego. Na posiedzeniach tych omawiane były następujące 
tematy: 
− analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, 
− stan i struktura bezrobocia w województwie podkarpackim, 
− zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy będących w rezerwie 

Samorządu Województwa na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu w ramach projektów systemowych powiatowych urzędów pracy 
współfinasowanych z EFS, 

− opiniowanie kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i średnich z terenu 
województwa podkarpackiego, 

− ocena sprawozdania z działalności WUP za 2012 r. 
W 2013 r. członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia podjęli łącznie 86 uchwał. 

(dowód: akta kontroli str. 495-504) 
 

W 2014 roku (do 2 grudnia) odbyło się 4 posiedzenia Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia dla Województwa Podkarpackiego. Na posiedzeniach tych omawiane 
były następujące tematy: 
− analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim, 
− stan i struktura bezrobocia w województwie podkarpackim, 
− zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy będących w rezerwie 

Samorządu Województwa na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu w ramach projektów systemowych powiatowych urzędów pracy 
współfinasowanych z EFS, 
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− opiniowanie kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i średnich z terenu 
województwa podkarpackiego, 

− ocena sprawozdania z działalności WUP za 2013 r. 
Ogółem członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia podjęli 97 uchwał. 

 (dowód: akta kontroli str. 408-412) 
 

Dyrektor WUP Pan Tomasz Czop w złożonym wyjaśnieniu w sprawie 
współdziałania z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w określaniu i realizacji 
regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich podał m.in., że: 
Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka 
województwa w sprawach polityki rynku pracy. Do jej zadań należy m.in. składanie 
wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, 
szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie, natomiast nie ma ona 
bezpośredniego przełożenia na programy nauczania w szkołach wyższych. 
Natomiast opiniuje ona kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów 
powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących 
promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie 
opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków 
Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i przyjmuje 
sprawozdania. Środki te są przeznaczone również na aktywizację bezrobotnych 
absolwentów szkół wyższych. 

(dowód: akta kontroli str. 409-410) 
 

c) Programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy 
współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (art. 8 ust. 1 pkt 6) 
 

W okresie objętym kontrolą, WUP realizował ustawowe zadanie polityki 
rynku pracy w zakresie programowania i wykonywania zadań realizowanych 
przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (odnośnie 
absolwentów szkół wyższych) poprzez nadzór merytoryczny i finansowy nad 
prawidłowym wdrażaniem projektu pn. Podkarpacki fundusz stypendialny dla 
doktorantów, który był realizowany w latach 2009 – 2013. 
Projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII 
Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 
Regionalne Strategie Innowacji. WUP przy realizacji projektu pełnił funkcje Instytucji 
Pośredniczącej. Wartość projektu ogółem wynosiła 16.900.000 zł, w tym 
dofinansowanie 15.632.500 zł. 
W wyniku realizacji projektu wypłacono 229 stypendiów dla doktorantów, 
przy założonych do realizacji 233. Wskaźnik zrealizowano na poziomie 98,28%. 

(dowód: akta kontroli str. 509-544) 
 

Dyrektor WUP Pan Tomasz Czop w złożonym wyjaśnieniu w sprawie 
programowania i wykonywania zadań realizowanych przy współfinansowaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego podał m.in., że: […] ponadto osoby 
legitymujące się wyższym wykształceniem mogły korzystać z szerokiego wachlarza 
ofert wsparcia, które gwarantował Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Na szczególną uwagę zasługują dotacje lub mikropożyczki przeznaczone na 
założenie działalności gospodarczej dostępne w ramach Działania 6.2 PO KL, które 
sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości, która z kolei miała przełożenie na rozwój 
województwa podkarpackiego. 
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W odniesieniu do nowego okresu programowania w myśl zapisów Umowy 
partnerstwa (wer. z dnia 21.05.2014 zatwierdzona 23.05.2014), jako głównego 
obowiązującego dokumentu w zakresie programowania perspektywy 2014-2020, 
zaznaczono następujący podział pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym 
w realizacji działań, w których zaangażowany będzie przede wszystkim EFS. 
Na poziomie krajowym realizowane będą działania związane z poprawą ram 
funkcjonowania polityki edukacyjnej, szkolnictwa wyższego (w tym indywidualne 
wsparcie osób) oraz uczenia się przez całe życie. Na poziomie regionalnym 
wsparcie kierowane jest do indywidualnych osób uczestniczących w procesie 
kształcenia i chcących podnieść swoje kwalifikacje (od poziomu edukacji 
przedszkolnej po kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne 
i pozaformalne), a także do szkół i placówek oświatowych uczestniczących 
w kształceniu, ich uczniów i słuchaczy oraz nauczycieli. W związku z powyższym 
WUP w Rzeszowie nie będzie wdrażał działań bezpośrednio skierowanych do 
studentów i absolwentów szkół wyższych w perspektywie 2014-2020. 

(dowód: akta kontroli str. 408-412) 
W ramach realizacji Działania 6.2. POKL w latach 2008-2014 

w województwie podkarpackim osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej mogły otrzymać wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji 
w wysokości do 40 tys. zł oraz niskooprocentowanych pożyczek w wysokości 
do 50 tys. zł. 
Na podstawie sprawozdań z realizacji Priorytetu VI POKL ustalono, że: 
− na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba podpisanych umów (narastająco od początku 

realizacji projektu) wynosiła – 37, wartość zawartych umów (krajowy wkład 
publiczny) wynosiła 151.552,7 tys. zł, a liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
dotacje - 1.854, 

− na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba podpisanych umów (narastająco od początku 
realizacji projektu) wynosiła – 44, wartość zawartych umów wynosiła 
170.331 tys. zł, a liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje – 2.558, 

− na dzień 30 czerwca 2014 r. liczba podpisanych umów (narastająco od 
początku realizacji projektu) wynosiła – 52, wartość zawartych umów wynosiła 
191.438,5 tys. zł, liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje – 2.759, 
a liczba osób które otrzymały instrumenty zwrotne - 44. 

(dowód: akta kontroli str. 611) 

 
d) Inicjowanie programów regionalnych i ich realizacja, w porozumieniu 
z powiatowymi urzędami pracy (art. 8 ust. 1 pkt 7a) 
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (wprowadzonym z dniem 27 maja 2014 r.), do zadań samorządu 
województwa w zakresie polityki rynku pracy należy inicjowanie programów 
regionalnych i ich realizacja, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy. 
 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
wprowadziła od 27 maja 2014 r. możliwość realizacji programów regionalnych, jako 
dodatkowej możliwości aktywizacji osób bezrobotnych, w tym absolwentów szkół 
wyższych. 
W dniu 13 czerwca 2014 r. WUP, podczas szkolenia dla dyrektorów powiatowych 
urzędów pracy z województwa podkarpackiego, przeprowadził konsultacje co do 
założeń programu regionalnego, aktywizującego osoby bezrobotne. W wyniku 
konsultacji uzgodniono, że wsparciem w ramach programu regionalnego powinni 
zostać objęci długotrwale bezrobotni z tych powiatów w których na koniec czerwca 
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2014 roku odnotowano najwyższą stopę bezrobocia w województwie podkarpackim, 
tj. powiaty: bieszczadzki, brzozowski, leski, przemyski ziemski, ropczycko-
sędziszowski, strzyżowski i niżański. 
Założenia programu program regionalnego wpisują się w realizację Priorytetu 1 
Zwiększenie adaptacyjności mieszkańców regionu na rynku pracy, Zadanie 1.2 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia oraz zagrożonych utratą pracy. 
Podzadanie 1.2.1 Wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok. 
Pomoc skierowana będzie do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja 
z rynkiem pracy jest długotrwała i wymaga stosowania zindywidualizowanych form 
aktywizacji. 
W dniu 12 listopada 2014 r. WUP przesłał do ww. powiatowych urzędów pracy 
projekt porozumienia dotyczącego realizacji Programu Regionalnego 
finansowanego ze środków Funduszu Pracy w celu jego konsultacji. 
Zgodnie z § 4 cyt. projektu porozumienia, na realizację Programu Regionalnego 
przeznaczone zostanie 2,5% kwota środków Funduszu Pracy, przyznanych 
w ramach algorytmu dla województwa podkarpackiego na 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 130-204, 545-590) 
 
e) Świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie 
w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa (art. 8 ust. 1 pkt 
11) 

WUP dla realizacji zadań związanych z prowadzeniem i rozwijaniem 
poradnictwa zawodowego, wspomaganiem absolwentów szkół w wejściu na rynek 
pracy, kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 
oraz opracowywaniem i upowszechnianiem szeroko rozumianej informacji 
zawodowej, powołał i prowadzi Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
(CIPKZ), zgodnie z przepisem art. 8 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 
W okresie objętym kontrolą, w województwie podkarpackim funkcjonowało pięć 
CIPKZ, które zlokalizowano w WUP Rzeszowie oraz Oddziałach Zamiejscowych 
WUP, tj. w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli. 
Zadaniem doradców zawodowych zatrudnionych w Centrach było przede wszystkim 
udzielanie klientom usług poradnictwa zawodowego oraz udzielanie informacji 
zawodowej, indywidualnie i grupowo. Świadczone były także usługi pomocy 
psychologicznej w kontekście wejścia bądź powrotu na rynek pracy. 
Klientami CIPKZ były osoby dorosłe (które ukończyły 18 rok życia), bezrobotne, 
poszukujące pracy, studenci oraz kończące szkoły i przygotowujące się do wejścia 
na rynek pracy. 
W latach 2012 – 2014 (I półrocze), CIPKZ ogółem przyjęły i udzieliły usług dla 
58.716 klientów. W ramach tego, z porad indywidualnych skorzystało 601 klientów 
z wykształceniem wyższym (240 – rok 2012, 361 -2013, brak danych za rok 2014). 
W okresie objętym kontrolą, CIPKZ udzieliło łącznie 320 porad grupowych dla 3.761 
klientów, w oparciu o programy opracowane przez doradców zawodowych  
i zatwierdzone przez Dyrektora WUP (27 programów). 
Ponadto, klienci korzystali także z tzw. „samo informacji” na miejscu w Centrach, 
gdzie posiadali dostęp do zbiorów informacji zawodowej (w tym także 
multimedialnych), korzystali z dostępu do komputerów, w których mogli przeglądać 
strony z ofertami pracy, a także zakładać swoje skrzynki pocztowe i korespondować 
z pracodawcami w celach zatrudnieniowych. Klienci korzystali z biblioteki 
wydawnictw specjalistycznych (np. w rzeszowskim Centrum zgromadzono 735 
woluminów literatury specjalistycznej, z których korzystało średnio rocznie 60 
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czytelników stałych). Klientom udostępniana była także, obok informatorów i książek 
specjalistycznych, codzienna prasa zawierająca aktualne oferty pracy. 
Ustalono, że CIPKZ w Rzeszowie zajmowało się koordynacją pracy Centrów na 
terenie województwa, a także koordynacją usług doradczych świadczonych przez 
doradców w powiatowych urzędach pracy. W ramach tej koordynacji CIPKZ 
w Rzeszowie zorganizowało 40 spotkań dla doradców zawodowych z powiatowych 
urzędów pracy oraz jedną wizytę studyjną, w tym: w 2012 r. – 8 spotkań i wizytę 
studyjną, w 2013 r. – 6 spotkań oraz w I półroczu 2014 r. – 26 spotkań. 
Powyższe spotkania miały charakter seminariów i szkoleń zawodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 576-592) 
f) Opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji 
zawodowych na terenie województwa (art. 8 ust. 1 pkt 12) 
 

W okresie objętym kontrolą, WUP realizował zadanie związane 
z opracowywaniem, gromadzeniem, aktualizowaniem i upowszechnianiem 
informacji zawodowych na terenie województwa podkarpackiego, za pośrednictwem 
pięciu CIPKZ. 
W latach 2012 – 2014 (do 30 września), CIPKZ opracowało i aktualizowało 
następując zasoby informacji zawodowych: 
− Opracowania: Jakie studia wybrać (poradnik), Kierunki, spis alfabetyczny 

kierunków studiów, Uczelnie publiczne, niepubliczne, Kształcenie dorosłych, 
Pracownicy młodociani, Wykaz zakładów pracy chronionej w woj. 
podkarpackim, ABC osoby poszukującej pracy, Wykaz stowarzyszeń 
zawodowych w Rzeszowie, Instytucje i organizacje wspierające 
przedsiębiorczość na terenie Rzeszowa, Działalność gospodarcza, Spółdzielnie 
socjalne, Instytucje udzielające dotacji z POKL. 

− Skoroszyty z informacjami zawodowymi: Zawody i specjalności, Informacje 
o rynku pracy, Szkoły i instytucje szkoleniowe, Metody i sposoby poszukiwania 
pracy w kraju i za granicą, Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne, 
Przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, Strony internetowe 
przydatne w poszukiwaniu pracy. 

− Ulotki informacyjne: Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą, Jak napisać 
życiorys, Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy, Kwestionariusz 
zainteresowań zawodowych, Jak znaleźć pracę, Rozmowa kwalifikacyjna 
z pracodawcą, Poszukiwanie pracy przez Internet, Jak sporządzić list 
motywacyjny, Jak rozpocząć działalność gospodarczą. 

(dowód: akta kontroli str. 576-590, 593-610) 
 
W okresie objętym kontrolą, CIPKZ upowszechniały zasoby informacji zawodowych 
opracowane przez CIPKZ (wymienione powyżej) oraz zakupione na potrzeby CIPKZ 
i otrzymane bezpłatnie z instytucji zewnętrznych, w tym: 
− Opracowania: Krajowy standard kwalifikacji (kompetencji) zawodowych, 

Przewodnik po zawodach (7 tomów), Klasyfikacja zawodów szkolnictwa 
zawodowego (2 tomy), Przewodnik po zawodach (KOWEZIU), Księga zawodów 
(6 tomów), Informatory o zawodach i specjalnościach oraz studiach 
podyplomowych TELBIT (2008-2014), Przewodnik procedur akredytacji 
placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, 
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (2 tomy), Kierunki studiów, 
Informator o zawodach (Perspektywy), Raporty - szkolenia zrealizowane przez 
PUP w woj. podkarpackim w 2008-2014 r., Punkty konsultacyjne dotyczące 
działalności gospodarczej w woj. podkarpackim, Encyklopedia małego 
przedsiębiorcy, Wielka encyklopedia małego przedsiębiorcy. 
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− Skoroszyty z informacjami zawodowymi: Zawody i specjalności, Informacje 
o rynku pracy, Szkoły i instytucje szkoleniowe, Instytucje wspierające osoby 
niepełnosprawne, Przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 
Strony internetowe przydatne w poszukiwaniu pracy. 

− Informatory uczelniane: Akademia Zdrowia w Rzeszowie, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera 
w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Państwowa Wyższa 
Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Uniwersytet Rzeszowski, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Wyższa Szkoła 
Prawa i Administracji Rzeszów- Przemyśl, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji 
Zdrowia, Politechnika Rzeszowska, Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie, 
ŻAK Centrum Nauki i Biznesu w Rzeszowie. 

− Ulotki informacyjne m.in.: Pożyczki szkoleniowe oraz egzaminy i licencje 
finansowane z Funduszu Pracy (FP), Nie płać za pośrednictwo pracy, Staż 
finansowany z FP, Przygotowanie zawodowe dorosłych finansowane z FP, 
Studia podyplomowe finansowane z FP, Stypendia na kontynuowanie nauki 
z FP, Szkolenia finansowane z FP, Jak rozpocząć działalność gospodarczą, 
EURES Twoja praca w Europie. Ponadto, ulotki i plakaty dotyczące aktualnie 
realizowanych projektów otrzymywane od projektodawców, w tym 
dofinansowanych z POKL. 

− Filmy o tematyce związanej z rynkiem pracy, w tym m.in.: Zakładam firmę, Czy 
nadaję się na przedsiębiorcę, Gdzie i jak szukać pracy, Przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej, Rozmowa kwalifikacyjna, Poczucie własnej wartości, 
Jak pokonać stres, Asertywność – rozwiązywanie konfliktów w relacjach 
zawodowych, Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, Wystąpienia 
publiczne, Techniki negocjacji, Autoprezentacja, Planowanie kariery, czyli jak 
wybrać zawód, Biznes w praktyce, Zarządzanie czasem, Nie daj się bezrobociu, 
Dopiąć swego – czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele, Asertywność, 
Rozpoczynam działalność gospodarczą – wady i zalety, aspekty prawne 
i finansowe, Mój zawód-moja firma, Myśl pozytywnie czyli jak zostać optymistą, 
Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, Kalejdoskop zawodów (Kreacja, 
Zarządzanie i finanse, Bezpieczeństwo i ochrona, Przemysł i budownictwo, 
Nauka i edukacja, Prawo i administracja, Komputery i elektronika, Rolnictwo 
i środowisko, Usługi i turystyka). 

CIPKZ upowszechniały informacje zawodowe m.in. poprzez udostępnianie: 
− indywidualnym klientom w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i Stalowej Woli 
oraz poprzez telefon, e-mail, 

− w trakcie realizowanych przez CIPKZ porad grupowych i grupowych spotkań 
informacyjnych, 

− w trakcie spotkań z partnerami CIPKZ (w tym przedstawicielami akademickich 
biur karier, powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych, 
przedstawicielami Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, nauczycielami, 
pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi powiatowych urzędów pracy), 

− w trakcie targów pracy, targów edukacyjnych i innych imprez zewnętrznych, 
w których uczestniczyli pracownicy Centrów, 

− za pośrednictwem strony internetowej WUP, 
− w ramach realizowanego projektu „Wakacje z zawodami” umożliwiający osobom 

młodym poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań oraz uzyskanie 
kompleksowych informacji o prezentowanych zawodach, 
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− bieżącej informacji o realizowanych warsztatach w CIPKZ dla klientów 
na tablicach informacyjnych, 

− oferty programowej CIPKZ oraz ulotek i plakatów pracownikom 
odpowiedzialnym za bezpośrednią obsługę osób bezrobotnych w powiatowych 
urzędach pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 576-590, 593-610) 
 

g) Współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy 
w zakresie organizacji szkleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży 
(art. 8 ust. 1 pkt 13) 

 
W okresie objętym kontrolą, WUP współpracował z powiatowymi urzędami 

pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, 
poprzez: 

� badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim 
rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań 

W latach 2012 – 2014 (do 30 września) badanie popytu na kwalifikacje 
i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy realizowane było przez WUP 
poprzez monitoring regionalnego rynku pracy, którego efektem były analizy 
i opracowania zawierające charakterystykę sytuacji na rynku pracy oraz informacje 
o zapotrzebowaniu na zawody, w tym: 
− w ramach programu badań statystycznych, w okresach półrocznych, zbierane 

były dane dotyczące bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej wg zawodów (załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01), 

− przygotowany (dwa razy do roku) materiał pt. „Analiza sytuacji na rynku pracy 
w województwie podkarpackim”, zawierający dane na temat zatrudnienia, 
bezrobocia w regionie oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  
Analizie poddawano także wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 
zgłaszane do powiatowych urzędów pracy, wg grup zawodów, w tym zawodów 
z wyższym wykształceniem.  

− opracowanie pt. „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
w województwie podkarpackim”, które zawierało informacje na temat struktury 
zawodowej osób bezrobotnych, struktury ofert pracy zgłaszanych do PUP 
oraz analizę zawodów pod kątem deficytu i nadwyżki na rynku pracy,  

− badania pt. „Pracodawcy Podkarpacia”, których celem była diagnoza trendów 
rozwojowych podkarpackich pracodawców (firm i instytucji) i określenie ich 
potrzeb w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego. W trakcie badań zbierano 
informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej pracodawców, czynników 
wpływających na tę sytuację, a także przewidywanych kierunków rozwoju 
poszczególnych branż. Celem badań było również ukazanie wizerunku 
absolwentów szkół zawodowych, średnich i wyższych w opinii pracodawców, 
a także zidentyfikowanie zawodów przyszłościowych i schyłkowych. 

Upowszechnianie wyników badań i analiz prowadzone jest poprzez udostępnianie 
opracowań na stronie internetowej WUP w Rzeszowie oraz wysyłkę publikacji 
do różnego rodzaju instytucji (m.in. instytucje rynku pracy; publiczne służby 
zatrudnienia; szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wyższe; samorząd lokalny). 

� prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty 
szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie 

WUP prowadził rejestr instytucji szkoleniowych z terenu województwa 
podkarpackiego. Prowadzenie rejestru miało za zadanie ułatwienie dostępu do 
informacji o ofercie edukacyjnej szczególnie osobom, które z uwagi na brak lub 
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dezaktualizację kwalifikacji zawodowych mają trudności z wejściem lub powrotem 
na rynek pracy. Rejestr zawierał informacje o ofercie instytucji szkoleniowych, 
kształcących osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pragnące podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe.  
Na koniec 2012 r. w rejestrze instytucji szkoleniowych, prowadzonym w WUP, 
zgormadzone zostały dane o 501 instytucjach szkoleniowych, na koniec 2013 r. 
o 498, a na 30 września 2014 r. o 501. 
Informacje dotyczące rejestru instytucji szkoleniowych udostępniane są: za 
pośrednictwem strony internetowej WUP www.wup-rzeszow.pl – banner Rejestr 
Instytucji Szkoleniowych, poprzez udostępnianie analizy oferty instytucji 
szkoleniowych za pośrednictwem strony internetowej WUP http://www.wup-
rzeszow.pl/?cPath=168//4 oraz w formie papierowej w siedzibie CIPKZ. 

 
� wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie 

organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży 

CIPKZ WUP realizowały powyższe zadanie poprzez: 
− realizację działań ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników 

powiatowych urzędów pracy: zorganizowano 5 seminariów szkoleniowych dla 
doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy oraz szkolenie dla 
pracowników PUP w Jarosławiu, mające na celu zapoznanie z metodologią 
sporządzania i realizacji indywidualnych planów działania, a także 
zorganizowano 21 szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy 
w zakresie stosowania „Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób 
bezrobotnych”. 

− wsparcie działań powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym m.in.: współpraca z PUP 
w Lubaczowie (udział doradców zawodowych w postępowaniu kwalifikacyjnym 
osób bezrobotnych do uczestnictwa w warsztatach przygotowujących do 
skorzystania z wybranych instrumentów rynku pracy), współpraca z PUP 
w Jarosławiu i Przemyślu (pomoc doradców zawodowych w obsłudze osób 
bezrobotnych poprzez organizację dla nich porad indywidualnych i grupowych 
wspierających proces aktywizacji zawodowej), 

− współpraca w zakresie organizacji działań umożliwiających wymianę wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy partnerami rynku pracy (tj. WUP, powiatowymi 
urzędami pracy, Państwową Inspekcją Pracy, akademickimi biurami karier, 
instytucjami oświatowymi, pracodawcami), w zakresie przygotowania młodych 
osób do podjęcia pierwszego zatrudnienia, m.in.:  w 2012 r. organizacja cyklu 
konferencji „Pierwsza Praca”, w 2013 r. organizacja w Tarnobrzegu konferencji 
„Wyzwania współczesnego rynku pracy – wymiana doświadczeń, dobre 
praktyki”, 

− udział w zaopatrzeniu powiatowych urzędów pracy w materiały przydatne 
w pracy doradczej, w tym dystrybucja do powiatowych urzędów pracy 
materiałów testowych wchodzących w skład Kwestionariusza Zainteresowań 
Zawodowych, 

− opracowywanie i upowszechnianie corocznej informacji na temat szkoleń 
zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim. 
Na podstawie materiałów uzyskanych z powiatowych urzędów pracy, 
opracowywano informację na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe 
urzędy pracy w roku 2012 i 2013. Informacja ta zamieszczana była na stronie 
internetowej WUP, była ona także dostępna we wszystkich pięciu CIPKZ 
województwa podkarpackiego. Z przygotowanej informacji wynika, że w 2012 r. 
w 21 powiatowych urzędach pracy na terenie województwa podkarpackiego 
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przeszkolono 4.692 osoby (1.638 kobiet i 3.054 mężczyzn). Największą grupę 
spośród przeszkolonych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym 
i średnim zawodowym (33%), osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym stanowiły (23%), osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 
(18%). Najmniej przeszkolonych to osoby z wykształceniem ogólnokształcącym 
(14%) i gimnazjalnym (12%). W 2013 r. w 21 powiatowych urzędach pracy 
przeszkolono 5.588 osób (1.886 kobiet i 3.702 mężczyzn). Największą grupę 
spośród przeszkolonych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym 
i średnim zawodowym (32%), osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym stanowiły (23%), osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 
(19%). Najmniej przeszkolonych to osoby z wykształceniem ogólnokształcącym 
(14%) i gimnazjalnym (11%). 

− inicjowanie i nawiązywanie współpracy z powiatowymi urzędami pracy 
w zakresie wsparcia w realizacji usług rynku pracy, w tym: wysyłanie pism 
zapraszających do współpracy, podpisanie porozumienia w zakresie realizacji 
usług rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy. 

� prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, 
przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie 
wyników tych analiz 

Zadanie to realizowane było przez WUP w Rzeszowie poprzez cykliczne 
opracowywanie publikacji pt. „Efektywność wybranych form promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie podkarpackim”. Materiał 
sporządzany był co roku w oparciu o dane z powiatowych urzędów pracy 
oraz Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opracowanie 
zawierało analizę efektywności wykorzystania przez powiatowe urzędy pracy 
środków Funduszu Pracy na finansowanie następujących form aktywizacji 
zawodowej: 
− szkoleń bezrobotnych, 
− zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, 
− zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych, 
− wykonywania przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych, 
− odbywania przez bezrobotnych staży u pracodawców, 
− przyznania pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, 
przyznania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Opracowanie zawierało również analizę efektywności zatrudnieniowej wybranych 
usług rynku pracy, w tym głównie poradnictwa zawodowego, aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia w ramach klubów pracy, a także zajęć aktywizacyjnych. 
Wyniki tych analiz rozsyłane były do powiatowych urzędów pracy za pośrednictwem 
poczty elektronicznej oraz zamieszczane na stronie internetowej WUP. 

� prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia 
i kształcenia ustawicznego 

W okresie objętym kontrolą, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 3 
posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w których uczestniczyli 
przedstawiciele WUP, tj.: 
− w dniu 27 kwietnia 2012 r., poświęcone omówieniu sytuacji na rynku pracy 

w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
finansowej powiatowych urzędów pracy, 

− w dniu 12 grudnia 2012 r., w części poświęcone omówieniu sytuacji szkolnictwa 
zawodowego i jego organizacji w świetle zmian wynikających z ustawy 
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o systemie oświaty w kontekście oczekiwań pracodawców województwa 
podkarpackiego, 

− w dniu 28 października 2014 r., poświęcone sytuacji Fabryki Wagonów 
Gniewczyna S.A. 

WUP opracowywał corocznie dla Komisji Bezpieczeństwa i Zatrudnienia Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego „Informację o sytuacji na rynku pracy oraz  
działaniach na rzecz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w celu 
zapobiegania patologiom społecznym”, w której przedstawiano informację o sytuacji 
na rynku pracy województwa oraz działania ukierunkowane na uzyskanie 
zatrudnienia przez osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy. 

� popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego 
dorosłych i staży 

W okresie objętym kontrolą, CIPKZ WUP realizowało powyższe zadanie poprzez: 
− świadczenie usług poradnictwa zawodowego (w ramach indywidualnych 

i grupowych informacji zawodowych oraz indywidualnych i grupowych porad 
zawodowych), 

− współpracę z powiatowymi urzędami pracy, w tym: bieżąca obsługa klientów 
PUP zainteresowanych usługą poradnictwa zawodowego, wykonywanie badań 
testowych osobom kierowanym przez PUP, przydatnych m.in. w podjęciu 
decyzji dotyczącej wyboru kierunku szkolenia/przygotowania zawodowego 
dorosłych, przekazywanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 
informacji zawodowej, w tym dotyczących aktualnie realizowanych projektów 
szkoleniowych i stażowych na terenie województwa podkarpackiego, udział 
w projektach realizowanych przez PUP, realizację usług wspierających proces 
rekrutacji uczestników szkoleń organizowanych przez PUP, 

− współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, powiatowymi urzędami pracy 
i uczelniami wyższymi w zakresie organizacji działań na lokalnym rynku pracy 
promujących aktywność zawodową, jak również upowszechniających m.in. ideę 
uczenia się przez całe życie, w tym spotkania informacyjne „Pierwsza praca”, 
„Jarmark Zawodów”, „Wybierz zawód z głową”, 

− udział pracowników Centrum w wydarzeniach zewnętrznych promujących ideę 
uczenia się przez całe życie i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie 
przygotowania zawodowego dorosłych, m.in. targi pracy, targi edukacyjne, 
spotkania informacyjne, konferencje, 

− upowszechnianie ulotek informacyjnych, związanych m.in. z możliwościami 
podnoszenia kwalifikacji i odbywania staży wśród odbiorców indywidualnych, 
w tym także studentów i absolwentów uczelni wyższych, 

− opracowywanie i upowszechnianie corocznej informacji na temat szkoleń 
zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim. 

(dowód: akta kontroli str. 612-693) 
 

2.4. Inne działania podejmowane przez WUP wobec absolwentów 
szkół wyższych w kontekście zapewnienia kadr dla rozwoju 
województwa  

W okresie objętym kontrolą, WUP podejmował również inne działania 
skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym absolwentów szkół 
wyższych w kontekście zapewnienia kadr dla rozwoju województwa, tj.: 
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1) Zorganizowano spotkania informacyjne na temat możliwości podejmowania pracy 
w kraju i za granicą: 
− w dniu 11 maja 2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu (uczestniczyło w nim 53 studentów), 
− w dniu 23 maja 2012 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie 

(uczestniczyło w nim 48 studentów), 
− w dniu 29 maja 2012 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Rzeszowie (uczestniczyło w nim 16 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego). 
Przeprowadzono również kampanię informacyjną „Pierwsza praca”, która 
skierowana była do pracowników instytucji rynku pracy (Akademickich Biur Karier, 
Młodzieżowych Biur Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy). Kampania została 
przeprowadzona we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy – Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Rzeszowie, Podkarpacką Wojewódzką Komendą Policji, 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrami Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegi i Stalowej Woli. W dniu 
10 marca 2012 r. w siedzibie Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Przemyślu (udział w nim wzięło 145 osób), w dniu 27 marca 2012 r. w Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu (udział w nim wzięło 36 
osób), w dniu 17 kwietnia 2012 roku w Przemyślu (udział w nim wzięło 30 osób) 
i w dniu 15 maja 2012 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL 
w Stalowej Woli (udział w nim wzięło 23 osoby). 

2) Doradca EURES (sieć europejskich ofert pracy) z WUP, przeprowadził: 
− we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie, Powiatowym 

Urzędem Pracy w Dębicy oraz Młodzieżowym Biurem Pracy OHP w Rzeszowie, 
warsztaty z zakresu poszukiwania pracy za pośrednictwem sieci EURES dla 
uczestników zajęć Klubu Pracy. Warsztaty takie odbyły się w dniu: 10 listopada 
2012 r. w Gminnym Centrum Pracy w Trzebownisku, 14 marca 2012 r. w PUP 
w Rzeszowie, 13 kwietnia 2012 r. w Gminnym Centrum Pracy w Lubeni, 19 
kwietnia 2012 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie i w dniu 9 
maja 2012 r. w Gminnym Centrum Pracy w Sokołowie Małopolskim. Łącznie 
w warsztatach i spotkaniach informacyjnych udział wzięło 112 osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy, 

− we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie, spotkania 
informacyjne dla osób bezrobotnych - uczestników Klubów Pracy: w dniu 14 
czerwca 2012 r. w Gminnym Centrum Pracy w Tyczynie, w dniu 13 września 
2012 r. w Gminnym Centrum Pracy w Krasnem, w dniu 19 października  2012 r. 
w Gminnym Centrum Pracy w Chmielniku, w dniu 7 listopada 2012 r. 
w Gminnym Centrum Pracy w Hyżnem, w dniu 8 listopada 2012 r., w dniu 11 
lutego 2013 r., 12 lutego 2013 r., 7 i 8 maja 2013 r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Rzeszowie oraz w dniu 10 maja 2013 roku w Gminnym Centrum Pracy 
w Trzebownisku. Łącznie w spotkaniach informacyjnych udział wzięło 133 osoby 
bezrobotne. 

 
3) Zorganizowano spotkanie informacyjne dla studentów - w dniu 22 marca 2013 
roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu (wzięło w nim udział 
17 studentów).  
 
4) Zorganizowano zajęcia warsztatowe dla osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy na temat usług sieci EURES w Oddziale Zamiejscowym WUP w Przemyślu 
w dniach: 18 października 2012 r., 7 listopada 2012 r., 12 grudnia 2012 r., 8 stycznia 
2013 r., 6 lutego 2013 r., 1 i 19 marca 2013 r. 12 i 16 kwietnia 2013 r. i 14 maja 
2013 r. Łącznie Uczestniczyło w nich 114 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 
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5) Dyrektor WUP, zawarł porozumienia o współpracy, tj.:  
− w dniu 9 stycznia 2014 r. z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie 

realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski procesu dydaktycznego. 
W ramach tego porozumienia Uniwersytet Rzeszowski ma możliwość 
przedłożenia Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia dla Województwa 
Podkarpackiego programów kształcenia w celu uzyskania jej stanowiska 
w zakresie potrzeb regionalnego rynku pracy. Natomiast WUP ma możliwość 
przekazywania danych statystycznych i analiz rynku pracy do wykorzystania 
przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Wewnętrznego Systemu ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

− w dniu 4 grudnia 2014 r. z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
którego głównym celem było m.in. udostępnianie przez WUP danych 
statystycznych i analiz rynku pracy, w celu wykorzystania przez Wydział 
Ekonomii w ramach Wewnętrznego Systemu ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia, wykorzystywanie wyników badań przeprowadzonych przez obie 
instytucje, pogłębianie wiedzy o rynku pracy w regionie i procesach w nim 
występujących, organizowanie cyklicznej konferencji naukowej poświęconej 
tematyce rynku pracy, doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania 
wiedzy nabytej w toku studiów przez studentów Wydziału Ekonomii, poprzez 
odbywane praktyki zawodowe w WUP. 
 

6) Dyrektor WUP, zarządzeniem Nr 56/14 z dnia 2 października 2014 r., powołał 
Młodzieżową Radę Rynku Pracy Województwa Podkarpackiego (zwaną dalej: 
Radą) jako gremium opiniodawczo – doradcze Dyrektora WUP. Do zakresu 
działania Rady należy m.in.: 
− inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego 

zatrudnienia w województwie. Koordynowanie inicjatyw młodzieżowych 
organizacji pozarządowych i uczelni wyższych związanych z działaniami na 
rzecz zwiększenia aktywności ludzi młodych na rynku pracy, 

− uczestniczenie w działaniach WUP i wspieranie jego inicjatyw na rzecz rozwoju 
regionalnego rynku pracy. Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć, których 
problematyka odnosi się do zatrudnienia ludzi młodych w województwie, 

− konsultowanie kierunków kształcenia, szkoleń zawodowych oraz zatrudnienia 
w województwie z uwzględnieniem spostrzeżeń i doświadczeń środowisk 
młodzieżowych. Udział w pracach związanych z diagnozowaniem 
zapotrzebowania edukacyjnego regionu. 

Do dnia 23 grudnia 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady, na których m.in. 
dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego Rady, zaprezentowano program pn. 
„Gwarancje dla Młodych” oraz przedstawiono relację z posiedzenia Wojewódzkiej 
Rady Zatrudnienia dla Województwa Podkarpackiego. 
 
7) WUP podejmował także działania mające na celu ułatwienie podjęcia pracy na 
terenie województwa podkarpackiego przez osoby z wyższym wykształceniem 
w ramach współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Firmą 
Międzynarodowe Targami Rzeszowskie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim 
(w 2012 r.). W ramach tej współpracy organizowano cyklicznie Europejskie Targi 
Pracy WorkExpo w Rzeszowie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno 
wystawców jak i osób zainteresowanych podjęciem pracy.  
W latach 2012 – 2014 zorganizowane zostały 2 edycje Europejskich Targów Pracy 
WorkExpo, tj. w dniu 18 października 2012 r. (VI edycja), w której uczestniczyło 63 
wystawców oraz w dniu 23 października 2014 r. (VII edycja), w której uczestniczyło 
56 wystawców. W organizowanych targach licznie uczestniczyli pracodawcy 
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z województwa podkarpackiego, z branży: lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej, 
logistycznej, medycznej i gastronomicznej, przedstawiając oferty pracy 
dla mieszkańców podkarpacia, w tym osób z wyższym wykształceniem. 
Ponadto, w latach 2012-2014 doradca EURES z WUP wziął udział w 7 spotkaniach 
w ramach polsko - irlandzkiego projektu “Dialog”. Projekt ten ma na celu zachęcenie 
emigrantów m.in. osoby z wyższym wykształceniem (głównie bezrobotne) 
do powrotu do Polski i podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. W ramach 
tych spotkań Doradca EURES  przedstawiał prezentację na temat aktualnej sytuacji 
na rynku pracy w Polsce, efektywnego poszukiwania pracy i możliwości 
zatrudnienia, usług polskich urzędów pracy, w tym pośrednictwa pracy sieci EURES 
i zakładania działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 612-622, 694-706) 
 
Dyrektor WUP w ramach współpracy z władzami samorządowymi powiatów i gmin 
dotyczącej zapewnienia odpowiednich kadr z wyższym wykształceniem dla potrzeb 
województwa podkarpackiego uczestniczył w dwóch posiedzeniach Konwentu 
Powiatów Województwa Podkarpackiego, tj.: 
− w dniu 5 lipca 2013 r., podczas którego przedstawiona została informacja na 

temat postępu w realizacji projektu systemowego WUP „Podkarpacie stawia na 
zawodowców”. Głównym celem projektu było podniesienie jakości 
i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, 
obejmował on również organizację szkoleń/studiów podyplomowych dla 
nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

− w dniu 4 listopada 2014 r., podczas którego przedstawiona została informacja 
na temat roli doradztwa zawodowego na etapie edukacji, zawierająca 
rekomendacje dla organów prowadzących placówki oświatowe. 

W WUP brak było danych na temat migracji osób z wyższym wykształceniem 
zarówno na terenie kraju, jak i za granicą oraz liczby osób powracających 
z zagranicy po zakończeniu zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 612-620, 694-696) 
 

3. Realizacja w WUP projektów dofinansowanych 
środkami unijnymi związanych z zapewnieniem kadr 
z wyższym wykształceniem dla województwa 
podkarpackiego 

3.1 Realizacja projektów związanych z absolwentami szkół 
wyższych w zakresie zapewnienia kadr dla potrzeb województwa  

W WUP w latach 2010 – 2013 realizowany był, w ramach Priorytetu VIII 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), projekt Podkarpackie 
Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) – POKL.08.01.04-18-001/10. Ogółem wartość 
projektu wynosiła 3.400.560,73 zł, w tym dofinansowanie na realizacje projektu 
3.349.552,32 zł. Okres realizacji projektu określono: od 1 lutego 2010 r. do 31 
grudnia 2013 r. Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy na temat 
trendów rozwojowych i sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego. 
Utworzenie i funkcjonowanie PORP miało umożliwić stworzenie platformy wymiany 
informacji i zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, 
pracodawcami a szeroko rozumianą edukacją. 
Badania w ramach projektu miały umożliwić poznanie potrzeb szkoleniowych 
zarówno pracodawców, jak również ich pracowników, co w przyszłości zaowocować 
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miało lepszym dopasowaniem systemu kształcenia zawodowego i oferty 
szkoleniowej do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.  
W ramach projektu zrealizowane zostały działania związane z badaniem 
regionalnego rynku pracy m.in. pod kątem potrzeb lokalnych przedsiębiorców 
w zakresie rozwoju kadr oraz zawodów, na jakie jest największe zapotrzebowanie 
ze strony pracodawców, w tym również zawodów schyłkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 707-798) 
 

3.2 Cele i założenia mające znaczenie dla zapewnienia kadr 
z wyższym wykształceniem przyjęte w projektach 

Utworzenie i działalność Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy było 
odpowiedzią na problemy w gromadzeniu i pozyskiwaniu danych o regionalnym 
rynku pracy. 

Celem głównym projektu było zwiększenie do końca 2013 r. poziomu 
wiedzy na temat trendów rozwojowych i sytuacji na rynku pracy województwa 
podkarpackiego wśród decydentów i pracowników podmiotów zajmujących się 
problematyką rynku pracy (publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia, instytucje 
rynku pracy, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, samorząd lokalny) oraz 
przedsiębiorców i pracodawców, a poprzez to szersze jej wykorzystanie przy 
podejmowaniu decyzji. 
Cel szczegółowy 1. Rozpoznanie trendów rozwojowych oraz określenie kierunków 
zmian na regionalnym rynku pracy. 
Cel szczegółowy 2. Systematyczne monitorowanie sytuacji na rynku pracy 
województwa podkarpackiego. 
Cel szczegółowy 3. Dostarczenie instytucjom zajmującym się kreowaniem polityki 
zatrudnienia i kształcenia, odpowiedniej wiedzy na temat rynku pracy. 
Cel szczegółowy 4. Zebranie wyników badań, analiz, raportów i ich udostępnienie 
w „jednym miejscu” a przez to zwiększenie dostępu instytucjom, podmiotom 
i organizacjom do wyników badań i analiz dotyczących rynku pracy. 
Cel szczegółowy 5. Zmniejszenie liczby odrzucanych, z przyczyn wykorzystania 
nieaktualnych źródeł informacji lub błędnej identyfikacji problemów, wniosków POKL 
składanych do WUP. 
Cel szczegółowy 6.Uwzględnienie w raportach analizy wyników w rozbiciu na płeć, 
poszukiwanie obszarów i przyczyn istniejących nierówności kobiet i mężczyzn. 
 
We wniosku o dofinansowanie projektu PORP założono następujące rezultaty 
twarde projektu: 
− 30% odbiorców informacji w swojej bieżącej działalności wykorzystało raporty 

i analizy przygotowane przez PORP, 
− minimum 80% wszystkich dostępnych w wersji elektronicznej raportów z badań 

zamieszczono na stronie internetowej PORP, 
− 70% instytucji rynku pracy otrzymało raporty powstałe w ramach PORP, 
− zmniejszenie o 30% liczby wniosków składanych do WUP jako Instytucji 

Pośredniczącej (IP) POKL, które zostały odrzucone m.in. z przyczyny 
nieaktualnych bądź nieadekwatnych źródeł informacji (badań i analiz), 

− 70% raportów z badań realizowanych przez odbiorców kampanii na rzecz 
uwzględnienia gender w badaniach zawiera dane i interpretację wyników badań 
z uwzględnieniem płci, 

− Opracowany i aktualizowany wykaz zawodów, których dotyczą zmiany 
zatrudnienia (wzrost, spadek zapotrzebowania). 

(dowód: akta kontroli str. 707-798) 
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W wyniku realizacji projektu PORP zostały osiągnięte następujące wartości 
wskaźników: 
− odsetek odbiorców, którzy wykorzystali informacje z raportów i analiz 

dotyczących rynku pracy w bieżącej działalności wyniósł 45,1%, przy założonym 
30% (realizacja 150,33%), 

− odsetek umieszczonych na stronie internetowej raportów z badań dostępnych 
w wersji elektronicznej wyniósł 82,4%, przy założonym 80% (realizacja 103%), 

− odsetek instytucji rynku pracy, które otrzymały raporty powstałe w ramach 
PORP wyniósł 85,1%, przy założonym 70% (realizacja 121,57%), 

− odsetek o jaki zmniejszyła się liczba wniosków składanych do WUP jako IP 
POKL, które zostały odrzucone m.in. z przyczyny nieaktualnych bądź 
nieadekwatnych źródeł informacji (badań i analiz) wyniósł 12,56%, przy 
założonym 30% (realizacja 41,87%), 

− odsetek raportów i analiz, które zawierają dane i interpretację wyników 
z uwzględnieniem płci wyniósł 77,5%, przy założonym 70% (realizacja 
110,71%), 

− Opracowano 8 raportów z analiz własnych – Ranking zawodów nadwyżkowych 
i deficytowych (realizacja 100%). 

Założony cel główny i cele szczegółowe zostały osiągnięte. Założone rezultaty 
zostały zrealizowane, w niektórych przypadkach nawet powyżej 100%. Jedynym 
nieosiągniętym w pełni rezultatem było „zmniejszenie o 30% liczby wniosków 
składanych do WUP jako IP POKL, które zostały odrzucone m.in. z przyczyny 
nieaktualnych bądź nieadekwatnych źródeł informacji (badań i analiz)”. 
Jako przyczynę nieosiągnięcia ww. rezultatu, w informacji na temat problemów 
i trudności związanych z realizacją projektu podano m.in., że pomimo wielu starań 
i działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu, które miały na celu poprawę 
jakości składanych przez potencjalnych projektodawców wniosków 
o dofinansowanie, rezultat został zrealizowany na poziomie 41,87%. Projektodawca 
prowadził szereg działań i dołożył wszelkich starań by osiągnąć założenia projektu. 
Pomimo podjętego wysiłku nie udało się osiągnąć w pełni ww. rezultatu. 
Nieosiągnięcie tego rezultatu było niezależne od projektodawcy i nie wynikało z jego 
zaniechania i zaniedbania. 
Na realizację powyższych celów i założeń, w ramach projektu PORP, poniesiono 
wydatki ogółem 3.350.627,47 zł, w tym kwota dofinasowania wynosiła 
3.299.619,06 zł. 
Cele projektu były zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego, szczególnie w obszarze strategicznym Kapitał Ludzki. 

(dowód: akta kontroli str. 735-773, 799-883) 
 

4. Współpraca WUP z akademickimi biurami karier 

4.1 Współpraca z akademickimi biurami karier w zakresie 
opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji 
zawodowych 

Zgodnie z art. 8 ust. 8 pkt 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (wprowadzonym z dniem 27 maja 2014 r.), w ramach wojewódzkiego 
urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji i planowania kariery 
zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która 
w szczególności, we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, 
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aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe, w szczególności w akademickich 
biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa. 

W okresie objętym kontrolą, w WUP funkcjonowało 5 Centrów Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej (CIPKZ), tj.: w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, 
Tarnobrzegu i Stalowej Woli. 
W latach 2013 - 2014 r. WUP zawarł porozumienia o współpracy Centrów Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej WUP z akademickimi biurami karier (ABK). 
Porozumienia zostały zawarte z Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Sanoku, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnobrzegu. 
Głównym celem tych porozumień była współpraca w podejmowaniu i wspieraniu 
wspólnych działań skierowanych do studentów i absolwentów uczelni mających 
na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób z wyższym wykształceniem. 
Współpraca ta realizowana była w następujących obszarach: 
− prowadzenie konsultacji indywidualnych i porad indywidualnych w ABK 

oraz Centrach, 
− prowadzenie zajęć grupowych dla studentów (porady i informacje), 
− czynny udział we wszystkich wspólnie ustalonych przedsięwzięciach (np. 

konferencje, akcje informacyjno-promocyjne, targi pracy). 
Ponadto w okresie objętym kontrolą prowadzona była współpraca z Akademickimi 
Biurami Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
oraz Politechniki Rzeszowskiej. 
W latach 2012 – 2014 (do 30 września) Centra Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej, w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w województwie 
podkarpackim, podejmowały działania upowszechniające informację zawodową 
między innymi poprzez organizację oraz udział w różnych przedsięwzięciach 
organizowanych przez uczelnie, a także przez WUP przy współpracy z ABK. 
Upowszechniano materiały informacyjno-promocyjne, udzielano indywidualnej 
informacji zawodowej i porad zawodowych, w tym: 
− przekazywano ofertę usług CIPKZ w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, 

Tarnobrzegu i Stalowej Woli do lokalnych uczelni wyższych (Wyższa Szkoła 
Gospodarcza w Przemyślu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
w Przemyślu, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), zapraszające do podjęcia lub 
kontynuacji współpracy z CIPKZ, 

− uczestniczono w 13 targach pracy zorganizowanych przez uczelnie wyższe 
(zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego oraz punktu konsultacyjno-
informacyjnego obsługiwanego przez doradców zawodowych CIPKZ), 

− zorganizowano 41 warsztatów tematycznych dla 461 osób i 23 spotkania 
informacyjne dla 1.172 osób, prowadzonych przez doradców zawodowych, 
poświęconych szeroko rozumianej tematyce planowania i zarządzania własną 
karierą zawodową oraz aktywnego poruszania się po rynku pracy, w trakcie 
których upowszechniano materiały informacyjno-promocyjne, przekazywano 
wiedzę o rynku pracy, edukacji, zasadach efektywnego planowania 
i zarządzania karierą zawodową, 

− udzielono 482 porady i konsultacje indywidualne dla studentów/absolwentów 
szkół wyższych, 

− przekazywano materiały informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania 
z usług poradnictwa zawodowego, realizowanych przez CIPKZ (oferta 
programowa CIPKZ, ulotki tematyczne, plakaty, informacja zawodowa). 
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Powyższe działania CIPKZ w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi wpisywały 
się w realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 
szczególnie w rozdziałach dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, rozwijania 
kompetencji, doskonalenia kadr i realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej kształcenia 
przez całe życie. 
Działania Centrów, w tym zakresie, zawarte były również w założeniach 
Regionalnych Planów Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012, 2013 i 2014, tj.: 
− na rok 2012: w Priorytecie 2 Otwarty Rynek pracy, Zadanie 2.2 Podnoszenie 

jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, Podzadanie 2.2.2 
Rozwój usług poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia 
ukierunkowanych na potrzeby pracodawców, 

− na rok 2013 r. i 2014: w Priorytecie 2 Rozwój instytucji rynku pracy, Zadanie 2.1 
Doskonalenie świadczenia usług rynku pracy, Podzadanie 2.1.2 Rozwój usług 
poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia 
ukierunkowanych na potrzeby pracodawców. 

(dowód: akta kontroli str. 884-920) 
 

4.2 Efekty współpracy z akademickimi biurami karier w stosunku 
do poniesionych nakładów 

W latach 2012 – 2014 (do 30 września) z indywidualnych porad 
zawodowych w pięciu podkarpackich Centrach Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej skorzystało 482 studentów/absolwentów, w tym: w 2012 r. – 121, 
w 2013 r. – 247 i w 2014 r. (do 30 września) - 114. 
Usługami poradnictwa grupowego (warsztatami) objęto 461 studentów/absolwentów 
w 41 grupach ćwiczeniowych, w tym: w 2012 r. – 153 osoby w 11 grupach 
ćwiczeniowych, w 2013 r. – 167 osób w 17 grupach i w 2014 r. (do 30 września) – 
141 osób w 13 grupach. 
Natomiast z informacji grupowych skorzystało 1.172 studentów/absolwentów w 23 
grupach, w tym: w 2012 r. – 642 osoby w 10 grupach, w 2013 r. – 224 osoby w 6 
grupach i w 2014 r. (do 30 września) – 306 osób w 7 grupach. 
Ponadto CIPKZ uczestniczyło w 13 targach pracy zorganizowanych przez uczelnie 
wyższe na terenie województwa podkarpackiego, w tym: w 2012 r. – 3, w 2013 r. – 
5, i w 2014 r. (do 30 września) – 5. Uczestnictwo CIPKZ w targach pracy polegało 
na zorganizowaniu stoiska informacyjno-promocyjnego oraz punktu konsultacyjno-
informacyjnego obsługiwanego przez doradców zawodowych CIPKZ. 

WUP nie prowadził wyodrębnionej ewidencji kosztów działalności CIPKZ 
dotyczących współpracy z akademickimi biurami karier w zakresie opracowywania 
aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej z uwagi na brak wymogów 
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 887-888, 915-918) 
 

Dyrektor WUP Pan Tomasz Czop w złożonym wyjaśnieniu w sprawie 
efektów współpracy z akademickimi biurami karier w relacji do poniesionych 
nakładów podał, że efekty dotychczasowej współpracy to organizacja przez Centra 
w ich siedzibach oraz w uczelniach warsztatów, porad grupowych i zajęć 
informacyjnych dla studentów kierowanych przez ABK a przede wszystkim 
pozyskiwanie przez nich wiedzy o rynku pracy (w tym lokalnym), metodach 
poszukiwania zatrudnienia a także umiejętności prowadzenia rozmów 
z pracodawcami, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie ze 
stresem towarzyszącym poszukiwaniu pracy, dokonywania samooceny posiadanych 
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kompetencji i zainteresowań w odniesieniu do świata pracy itp. Studenci w trakcie 
zajęć otrzymują także ulotki zawierające informacje zawodowe. 
Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z ABK na rzecz 
studentów nie generuje dodatkowych kosztów i mieści się w zakładanym budżecie 
na bieżący rok. Centra nie prowadzą dokumentacji finansowej kosztów ich 
utrzymania dlatego też nie są mi znane koszty jednostkowe poszczególnych działań 
związanych z dotychczasową realizacją zadań CIiPKZ, określonych w art. 8 ust.8 
pkt 2a ustawy o promocji zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 884-888) 
 

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

Z dniem 27 maja 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy dotyczące m.in. współpracy ze szkołami wyższymi 
w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych 
w wejściu na rynek pracy oraz inicjowania programów regionalnych i ich 
realizowania, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy.  
Zaktualizowana w dniu 26 sierpnia 2013 r. Strategia Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego4 wśród mocnych stron Województwa wymienia wysoko 
wykwalifikowane kadry, a jako słabe: nie w pełni dostosowaną strukturę szkolnictwa 
w tym wyższego, do struktury gospodarki regionu, a także wysoką stopę bezrobocia, 
szczególnie wśród ludzi młodych, a także podkreśla szczególną rolę samorządu 
województwa (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w procesie realizacji Strategii i 
charakter tej roli, jak to zapisano „nie tylko wykonawczy, ale przede wszystkim 
kreacyjny, inspirujący, motywujący, a także koordynacyjny i kontrolny”.  
 
Biorąc pod uwagę realizowane dotychczas przez WUP działania, a także 
specyficzne problemy absolwentów szkół wyższych, Najwyższa Izba Kontroli 
wskazuje na potrzebę zwiększenia aktywności WUP odnośnie współpracy 
z uczelniami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów 
szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. 
W ocenie Najwyższej Izbie Kontroli, instrumentem, który można wykorzystać w tym 
zakresie jest inicjowany na podstawie zapotrzebowania pracodawców na 
kwalifikacje na regionalnym rynku pracy - regionalny program, o którym mowa w art. 
66c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Większa aktywność WUP, a zwłaszcza lepsza współpraca ze szkołami wyższymi 
i pracodawcami będzie miała istotny wpływ na zapewnienie kadr z wyższym 
wykształceniem, niezbędnych dla rozwoju województwa, a tym samym realizacji 
celów określonych w Strategii. 

                                                      
4 Uchwała nr XXXVII/697/13Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Tekst dostępny na stronie 
internetowej http://www.umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-
PODKARPACKIE-2020.pdf. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności   
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IV. Uwagi 
Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą potrzeby zintensyfikowania realizacji 
ustawowych zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wobec szkół 
wyższych, ich studentów i absolwentów oraz doktorantów, w nawiązaniu do obecnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz założeń zaktualizowanej 
Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego.  

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 
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 Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag, 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. 

Rzeszów, dnia                           2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Krzysztof Pakuła 

Główny specjalista k.p. 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
5 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  


