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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 Żaganiu w zakresie realizacji 

programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w powiecie żagańskim. 

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

podpisanym 20 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o 

NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, które nie miały jednak zasadniczego wpływu 

na kontrolowaną działalność. 

1.  W 2010 roku Urząd otrzymał na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób 

do 30 roku życia, zwanego dalej Programem, kwotę 2.041,3 tys. zł, z której wydatkowano 

2.014,2 tys. zł, tj. 98,7%.  

 W złożonym wniosku o przyznanie środków Urząd określił przewidzianą 

do uzyskania efektywność realizowanych działań, m.in. w postaci stopy ponownego 

zatrudnienia2 na poziomie 68%. Faktycznie osiągnięto efektywność na poziomie 56,2%, tj. 

niższą od planowanej o 11,8%. Przyczyną takiego stanu rzeczy – jak wyjaśniła Pani Dyrektor 

– była większa od zakładanej liczba osób, które objęto aktywizacją.  

2.   Wybór zastosowanych przez Urząd form aktywizacji (staże, szkolenia, prace 

interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Procent bezrobotnych, którzy po zakończeniu udziału w projekcie uzyskają zatrudnienie, inną pracę zarobkową 
lub podejmą działalność gospodarczą do liczby bezrobotnych, którzy zakończą udział w projekcie. 
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oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) poprzedzony był 

zasięgnięciem opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żaganiu, co było zgodne z art. 109 ust. 

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

 Pracownicy Urzędu zdiagnozowali zapotrzebowanie na zawody, specjalności 

i kwalifikacje na rynku pracy, rozpoznali potrzeby szkoleniowe oraz sporządzili i 

upowszechnili plan szkoleń, wywiązując się tym samym z obowiązków określonych w art. 40 

ust. 2a pkt 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Analizowano również efektywność zastosowanych instrumentów, jednakże 

metodologia jej obliczania4 nie odzwierciedlała, zdaniem NIK, rzeczywistej skuteczności 

w przypadku szkoleń. PUP przyjmował bowiem za efektywny każdy przypadek podjęcia 

zatrudnienia5 po szkoleniu, natomiast w ocenie NIK, dla prawidłowego określenia 

efektywności szkoleń istotne jest uwzględnienie faktu czy zatrudnienie miało związek z ich 

tematyką.    

 Szkolenia przeprowadzone zostały przez podmioty wybrane na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.6, w trybie przetargu 

nieograniczonego. NIK pozytywnie ocenia fakt, że przy rozpatrywaniu ofert uwzględniano 

nie tylko koszt szkolenia, ale również jego program, doświadczenie kadry dydaktycznej 

oraz posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług.    

 Staże, szkolenia i prace interwencyjne były realizowane z uwzględnieniem przepisów 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczególnych warunków 

odbywania stażu przez bezrobotnych7 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót 

publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek 

na ubezpieczenie społeczne8. 

 Jednakże zastrzeżenia NIK budzi fakt nierównego traktowania pracodawców 

publicznych i prywatnych, przejawiający się w stosowaniu w umowach na organizację stażu 

niejednolitych warunków. Stwierdzono bowiem, że tylko pracodawców prywatnych 

zobowiązywano do utworzenia miejsc pracy dla osób kończących staż.    

                                                 
3 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. 
4 Wskazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w załączniku nr 1 do Programu.  
5 Do 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. 
6 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
7 Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160 
8 Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25 
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 Najwyższa Izba Kontroli krytycznie odnosi się również do stosowanej przez Urząd 

praktyki powtórnego kierowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych 

organizowanych przez tego samego pracodawcę, tym bardziej, że sytuacje takie dotyczyły 

aż 30% zbadanych przypadków9, a przerwa pomiędzy pracami interwencyjnymi tej samej 

osoby u tego samego pracodawcy była bardzo krótka (w 1 przypadku tylko 13 dni, 

w 2 przypadkach – 1 miesiąc)10. Działania takie co prawda nie stanowiły naruszenia prawa, 

jednak należy pamiętać, że głównym celem prac interwencyjnych nie jest minimalizacja 

kosztów zatrudnienia ponoszonych przez pracodawców, tylko udzielenie wsparcia osobom 

będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym poprzez ich zawodową aktywizację.  

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej były przyznawane 

na podstawie wniosków zawierających business plany. Osoby bezrobotne, które skorzystały 

z tej formy aktywizacji zawodowej rozpoczęły działalność w terminie określonym w umowie 

i według stanu na dzień 31 marca 2011 r. nadal ją prowadziły.  

 Zrefundowane przez PUP koszty doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy 

nie przekroczyły limitu określonego w art. 46 ust. 1 pkt ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, a refundowane wyposażenie odpowiadało stanowiskom pracy, 

na których zatrudniano osoby bezrobotne. 

3.  PUP sprawował nadzór nad prawidłowością realizacji poszczególnych 

instrumentów11, jednakże w odniesieniu do staży był on, w ocenie NIK, wykonywany 

w sposób niewystarczający. Pomimo iż Urząd dysponował informacją o możliwości 

wystąpienia nieprawidłowości u jednego z organizatorów stażu, to nie przeprowadził u niego 

wizyty monitorującej, tłumacząc te zaniechanie brakiem sygnałów o nieprawidłowościach 

od innego stażysty.  

 Ponadto, Urząd nie dołożył należytych starań by wyegzekwować od tego pracodawcy 

realizację obowiązku dostarczenia listy obecności12 stażysty, czego negatywne skutki 

w postaci nieotrzymania stypendium poniósł bezrobotny. 

Konieczność zintensyfikowania działań nadzorczych nad prawidłowością przebiegu 

staży potwierdzają również wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez NIK 

wśród 30 stażystów, w którym wskazano przypadki braku realizacji programu stażu (2 osoby) 
                                                 

9 6 osób, spośród 20 badanych. 
10 5 miesięcy – 1 przypadek, 8 miesięcy – 1 przypadek, 13 miesięcy – 1 przypadek. 
11 Nadzór był prowadzony w drodze wizyt monitorujących, a w przypadku przyznania środków na refundacje 
wyposażenia oraz podjęcie działalności gospodarczej pracodawcy i osoby bezrobotne, które otrzymały środki 
zobowiązane były do przekładania, odpowiednio, kwartalnych informacji ZUS RCX i  kwartalnych sprawozdań 
z realizacji umowy. 
12 za miesiąc wrzesień 2010 r.  
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oraz niewystarczającą opiekę nad stażystami (również 2 osoby). Postulat dotyczący 

wzmożenia kontroli nad organizatorami stażu zgłosiło 3 ankietowanych.   

 Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczą również faktu niewyegzekwowania 

przez Urząd od jednego z organizatorów prac interwencyjnych realizacji obowiązku 

utrzymania zatrudnienia dla dwóch osób po upływie okresu prac interwencyjnych, 

który nastąpił w grudniu 2010 r. Osoby te zostały wprawdzie zatrudnione w lutym 2011 r., 

jednak ponownie w ramach prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy. Fakt ten 

został zauważony dopiero w toku kontroli NIK i organizator prac interwencyjnych 

zobowiązał się do zatrudnienia tych osób w ramach własnych środków i zwrócił kwotę 

1.934,04 zł z tytułu nienależnie otrzymanych refundacji wynagrodzeń. 

  Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, oraz uwzględniając działania podjęte 

w toku kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Egzekwowanie od organizatorów prac interwencyjnych obowiązków wynikających 

z zawartych umów w zakresie utrzymania miejsc pracy po zakończeniu prac interwencyjnych. 

2. Wnikliwą analizę zasadności ponownego kierowania na prace interwencyjne 

tych samych osób bezrobotnych do tego samego pracodawcy.  

3. Zintensyfikowanie działań w ramach nadzoru nad prawidłowością przebiegu staży.  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor w terminie 30 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 

lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze umotywowanych zastrzeżeń  

w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 
Otrzymują: 
1.  Adresat 
2. aa 


