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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 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, zwany dalej 

Urzędem lub WUP-em, w zakresie działań związanych z realizacją „Programu aktywizacji 

zawodowej osób do 30 roku życia w województwie lubuskim” (dalej: „Program”). 

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

podpisanym 3 sierpnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu podejmowane 

w związku z realizacją Programu, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

które nie miały jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.  

1. Działania Urzędu związane z realizacją Programu polegały na weryfikacji i ocenie 

wniosków złożonych przez powiatowe urzędy pracy, sporządzeniu i przekazaniu 

Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) listy rankingowej oraz sprawozdania 

regionalnego z realizacji Programu.  

O przyznanie środków w ramach Programu wnioskowało 9 powiatowych urzędów 

pracy, a łączna kwota pomocy o którą się ubiegano wyniosła 13.579,0 tys. zł. Dokonując 

oceny złożonych wniosków pracownicy Urzędu analizowali obszary wskazane w Programie, 

przyznając za każdy z nich punkty w ramach limitu ustalonego 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 



 
 

2 

przez MPiPS. Program nie zawierał jednoznacznych wytycznych do oceny poszczególnych 

obszarów i zakładał dużą skalę punktów możliwych do przyznania (niektóre obszary nawet 

do 30), a Urząd nie uszczegółowił kryteriów oceny poszczególnych obszarów, tak by 

możliwym było stosowanie jednolitych mierników wobec wszystkich wnioskodawców.   

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli brak tego uszczegółowienia spowodował, 

że identyczne czy podobne stany faktyczne zostały przez pracowników WUP różnie 

ocenione, bądź też obszary nie zawierające wszystkich danych oceniali oni wyżej niż obszary 

kompletne, co obrazują następujące przykłady: 

− obszar „partnerzy” (możliwe 10 punktów do przyznania) w przypadku 3 powiatowych 

urzędów pracy2 jeden z pracowników ocenił od 5 do 8 punktów, pomimo że w żadnym 

z wniosków nie wskazano partnerów ani ich roli w projekcie; 

− analizy (możliwe 30 punktów do przyznania) nie zawierające kompletu informacji 

niezbędnych do wyłonienia grupy docelowej oceniono wyżej (PUP w Żaganiu – 29, 

w Gorzowie Wlkp. – 30) niż zawierające wszystkie wymagane dane (odpowiednio: 

Wschowa – 28, Nowa Sól – 27).  

NIK krytycznie ocenia, że WUP, będąc zobowiązany do oceny  

m.in. zaproponowanego instrumentarium działań, przyznał za ten obszar dla PUP w Gorzowie 

Wlkp. maksymalną liczbę punktów (30), pomimo że wnioskodawca nie wskazał tematyki 

szkoleń jaką zamierza realizować. Nie można w tym przypadku uwzględnić wyjaśnień, 

że założono racjonalność działań jednostki w doborze tematów szkoleń, bowiem Program 

zakładał, że szczególnej ocenie powinna zostać poddana trafność zaproponowanych działań 

(zatem również zbieżność zakresu proponowanych szkoleń z potrzebami rynku pracy).   

Przyznając punkty w obszarze „koszty jednostkowe”, oceniający odnosili się 

do przeciętnego kosztu aktywizacji zawodowej ponoszonego przez dany powiat w 2009 r. 

(z uwzględnieniem kosztu realizacji poszczególnych form). Na skutek błędu pracownika, 

w grupie najlepiej ocenionych pod tym kątem wniosków znalazł się PUP w Żaganiu (któremu 

przyznano za ten obszar 9 na 10 możliwych punktów), pomimo że wykazał on największy 

wzrost kosztów jednostkowych.  

                                                 
2 Nowa Sól, Słubice, Zielona Góra. 
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Urząd, dokonując oceny planowanej efektywności projektów, odnosił się 

do efektywności uzyskiwanej przez dany PUP w 2008 r., a liczba przyznanych w tym 

obszarze punktów rosła proporcjonalnie ze wskaźnikiem zaplanowanej efektywności.  

W grupie wnioskodawców, którzy zaplanowali najwyższe wskaźniki efektywności 

znalazł się m.in. PUP w Gorzowie Wlkp., który jednocześnie odnotował jego największe 

niewykonanie (zrealizowano 37,6% z 63,2% planowanych). Planowaną efektywność 

oceniono w tym przypadku na 9,5 punktu (na 10 możliwych do uzyskania). Dla porównania, 

PUP w Nowej Soli, który ostrożnie oszacował planowaną efektywność na 31% (przyznano  

5 punktów), osiągnął efektywność na poziomie 47,2%. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, brak sankcji za niezrealizowanie zaplanowanej 

efektywności (nie przewidziano ich w Programie, brak jest również regulacji prawnych w tym 

zakresie) mógł spowodować niezasadne jej zawyżanie przez wnioskodawców, celem 

uzyskania wyższej pozycji na liście rankingowej. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli 

WUP powinien bardziej sceptycznie podchodzić do wskaźników efektywności 

deklarowanych przez powiatowe urzędy pracy, weryfikując je na podstawie danych 

obrazujących efekty wcześniej realizowanych przez te urzędy projektów.  

2. MPiPS, uwzględniając rekomendację Urzędu wskazaną na terminowo przekazanej 

liście rankingowej, przyznało pomoc 7 z 9 wnioskujących powiatowych urzędów pracy, 

o łącznej wartości 9.287,7 tys. zł. 

 Na realizację Programu wydatkowano 8.910,4 tys. zł (96%), obejmując nim 1.833 

osoby, z czego 1.142 kobiety (62,3%). Największy odsetek uczestników nie posiadał prawa 

do zasiłku (95,7%), legitymował się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 

(24,8%), później wyższym (22,6%); najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym (15,1%).  

Z planowanej efektywności realizacji projektu, wynoszącej dla województwa 56,4% 

osiągnięto 46,3%. Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że wskazany przez MPiPS 

sposób obliczania tej efektywności – jako stopa ponownego zatrudnienia3, przy jednoczesnym 

braku regulacji prawnych dotyczących okresu przez jaki zatrudnienie po projekcie powinno 

trwać powoduje, że współczynnik ten nie obrazuje rzeczywistej efektywności, bowiem 

powiatowe urzędy pracy za efektywne uznają nawet jednodniowe zatrudnienie. 

                                                 
3 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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Rezultaty Programu Urząd zaprezentował w sprawozdaniu regionalnym 

sporządzonym na podstawie sprawozdań jednostkowych i przekazanym do MPiPS w terminie 

określonym w Programie.   

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze umotywowanych zastrzeżeń  

w sprawie ocen i uwag  zawartych w tym wystąpieniu. 
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