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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze 

skontrolowała Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji programu 

aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w powiecie gorzowskim.   

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 29 lipca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób realizacji Programu, mimo 

stwierdzonych uchybień, które nie miały jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną 

działalność.  

 1. Na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w 2010 r. 

Urząd otrzymał 3.000,0 tys. zł, z czego wydatkował 2.938,2 tys. zł, co stanowiło 97,9% 

otrzymanych środków. Programem objęto 552 bezrobotnych, co stanowiło 110% liczby osób 

przewidzianych we wniosku, w tym 365 osób skierowano na staż (122%), 141 uczestniczyło 

w szkoleniach (88%), natomiast zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy 

znalazło 46 osób (pierwotnie nie planowano wykorzystania tej formy aktywizacji). 

Nie wydatkowano środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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mimo takich założeń we wniosku, ponieważ tę formę aktywizacji Urząd realizował w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Urząd dokonał niewłaściwej prognozy efektywności2 projektu. We wniosku 

zadeklarowano osiągnięcie efektywności na poziomie 63,20%, mimo że efektywność szkoleń 

zrealizowanych przez Urząd w 2009 r. nie przekroczyła 24%, a efektywność staży 

kształtowała się między 30% i 40%. Faktyczna efektywność Programu wyniosła 24,43% dla 

szkoleń i dla staży 32,19%, osiągając poziom z roku poprzedniego. 

Urząd opracowywał półroczne oceny stanu i struktury bezrobocia oraz analizy 

w zakresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Sporządzane były i udostępniane plany 

szkoleń. Wywiązano się tym samym z obowiązków określonych w art. 40 ust. 2a pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3. 

Wybór zastosowanych przez Urząd form aktywizacji (staże, szkolenia, refundacje 

kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy) poprzedzony był – stosownie 

do art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia – zasięgnięciem opinii Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w Gorzowie Wlkp. 

2. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób doboru beneficjentów 

i partnerów do realizacji Programu. Z przewidzianych instrumentów aktywizacji zawodowej 

skorzystały łącznie 552 osoby (staże – 365, szkolenia – 141, refundacja doposażenia 

stanowisk pracy – 46). Wybór osób bezrobotnych odbywał się na podstawie analizy 

indywidualnego wniosku, opiniowanego przez pracownika merytorycznego, właściwego 

kierownika, a następnie był zatwierdzany przez Dyrektora PUP. Zgodnie z założeniami 

Programu, żadna z osób bezrobotnych w momencie rozpoczęcia korzystania 

z przewidzianych form aktywizacji zawodowej nie ukończyła 30 roku życia. Bezrobotni 

o możliwości uczestnictwa w Programie informowani byli m.in. podczas rozmów 

z doradcami zawodowymi, na spotkaniach informacyjnych w Urzędzie oraz 

za pośrednictwem lokalnych mediów. W celu podjęcia przez bezrobotnych odpowiedniego 

zatrudnienia PUP sporządzał dla zarejestrowanych bezrobotnych indywidualne plany 

działania4, zindywidualizowane do ich potrzeb i możliwości, zawierające elementy, o których 

mowa w art. 34a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. 

                                                 
2 Liczba bezrobotnych, która podejmie zatrudnienie lub rozpocznie działalność gospodarczą. 
3 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. 
4 Na podstawie badanej próby 60 zarejestrowanych bezrobotnych. 
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W celu ujednolicenia procesu wyboru pracodawców organizujących staż lub 

zatrudniających osobę bezrobotną w Urzędzie przyjęto Regulamin przyznawania środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy, który określał m.in.: tryb składania i rozpatrywania 

wniosków, prawne formy zabezpieczenia oraz procedurę zawierania umów, zasady zwrotów 

refundacji. Decydując o wyborze pracodawcy pod uwagę brano m.in. przydatność 

dla rozwoju zawodowego bezrobotnego, dotychczasową współpracę z pracodawcą, 

zaangażowanie środków w dany instrument aktywizacji zawodowej, czy zakupione 

wyposażenie jest ściśle związane ze stanowiskiem pracy. Ponadto w umowach 

z pracodawcami zawarto zapisy zabezpieczające interesy Urzędu oraz stosowano 

zabezpieczenia umowy w postaci poręczenia osoby fizycznej, blokady środków na rachunku 

bankowym i gwarancję bankową.  

Szkolenia przeprowadzone zostały przez podmioty wybrane w trybie przetargu 

nieograniczonego, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych5. NIK pozytywnie ocenia fakt, że przy rozpatrywaniu ofert 

uwzględniano nie tylko koszt szkolenia, ale również doświadczenie wykonawcy, kwalifikacje 

kadry dydaktycznej, posiadanie certyfikatu jakości, wyposażenie stanowisk 

oraz wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych w programie szkolenia. 

Staże i szkolenia realizowane były z uwzględnieniem przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczególnych warunków odbywania stażu 

przez bezrobotnych6. Wartość zrefundowanych przez PUP kosztów doposażenia 

lub wyposażenia stanowisk pracy nie przekroczyły limitu określonego w art. 46 ust. 1 pkt 1a 

ustawy o promocji zatrudnienia, a refundowane wyposażenie odpowiadało stanowiskom 

pracy, na których zatrudniano osoby bezrobotne. 

Urząd niejednokrotnie kierował do wybranych organizatorów staży (przede wszystkim 

pracodawców ze sfery publicznoprawnej) większą liczbę stażystów. Mając na uwadze 

ograniczenia budżetowe i etatowe administracji, kierowanie po kilku stażystów do tej samej 

jednostki było jedynie chwilową pomocą w realizacji jej zadań i nie gwarantowało zdaniem 

NIK rozwoju zawodowego oraz zwiększenia szansy na zatrudnienie osoby bezrobotnej. 

Potwierdzeniem tego jest wysoka liczba wniosków o stażystów składana corocznie do PUP – 

                                                 
5 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
6 Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160 
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zapotrzebowanie na 402 stażystów w 2009 r., na 566 w 2010 r. i na 205 do 30.04.2011 r7. 

Problem ten zauważył również Pan Dyrektor, potwierdzając w wyjaśnieniach, że znaczna 

część instytucji publicznych i urzędów traktuje stażystów jako uzupełnienie braków 

kadrowych. Są to wysoko zorganizowane firmy, w których stażyści wykonują przeważnie 

szereg prostych, powtarzalnych czynności pod okiem kwalifikowanych opiekunów. 

Podejmowane przez Pana Dyrektora od ubiegłego roku działania8, w celu ograniczenia liczby 

stażystów kierowanych do pracodawców zgłaszających duże zapotrzebowanie na stażystów, 

należy ocenić pozytywnie.  

3. NIK pozytywnie ocenia nadzór PUP nad prawidłowością realizacji poszczególnych 

instrumentów rynku pracy. Badanie dokumentacji 60 bezrobotnych wykazało, że w ramach 

nadzoru sprawdzane były listy obecności na stażach i szkoleniach, po ukończonych stażach 

sporządzano sprawozdania z ich realizacji oraz potwierdzenie odbycia stażu, a w przypadku 

szkoleń do Urzędu trafiało zaświadczenie o ukończeniu kursu i wynik egzaminu.  

W 2010 r. pracownicy Urzędu przeprowadzili 23 wizyty monitorujące, podczas których 

sprawdzano frekwencję, godziny prowadzenia zajęć, przygotowanie stanowisk szkoleniowych 

i przekazanie odzieży ochronnej lub pakietu edukacyjnego, identyfikowano wykładowcę 

oraz przekazywano informacje o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem 

w kursach/stażach.  

Pomimo działań podejmowanych przez PUP, w ankietach sporządzonych w trakcie 

kontroli przez uczestników Programu, bezrobotni sygnalizowali potrzebę zwiększenia 

nadzoru w celu wyegzekwowania od pracodawców realizacji programu stażu 

oraz zapobieganiu wykorzystywania stażystów do prac niezwiązanych ze stażem. 

 Zgodnie z treścią art. 61 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia 

na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze, umotywowanych zastrzeżeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.  

 

Otrzymują: 
1. adresat 
2. aa 

 
                                                 
7 Zapotrzebowane zgłoszone na stażystów przez 19 podmiotów, do których PUP kierował największą liczbę 
bezrobotnych. 
8 M.in.: eliminacja stażów w zawodach nie gwarantujących rozwoju zawodowego, zastępowanie stażu pracami 
interwencyjnymi, ograniczanie liczby stażystów u pojedynczego pracodawcy, ograniczanie czasu trwania stażu. 


