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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 Słubicach (zwany dalej Urzędem) 

w zakresie realizacji programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w powiecie 

słubickim.  

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

podpisanym 5 sierpnia 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 

w kontrolowanym zakresie.  

1. Urząd, realizując obowiązek nałożony nań art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2, analizował rynek 

pracy w powiecie słubickim, m.in. przeprowadzając monitoring zawodów deficytowych 

i nadwyżkowych, badając przyczyny napływu i odpływu bezrobotnych oraz opisując 

strukturę bezrobocia, z uwzględnieniem takich kryteriów jak wykształcenie, wiek, 

kwalifikacje zawodowe, płeć oraz miejsce zamieszkania.  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.   
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  Na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia Urząd3 

otrzymał kwotę 1.508,7 tys. zł, ostatecznie wydatkując środki w wysokości 1.257,2 tys. zł4.  

W dniu 22 czerwca 2010 r. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Słubicach pozytywnie 

zaopiniowała dokonany przez Urząd podział środków Funduszu Pracy na poszczególne formy 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w którym m.in. uwzględniono środki na realizację 

Programu. Następnie, 29 grudnia 2010 r. – na wniosek Urzędu złożony dzień wcześniej – 

Rada również pozytywnie zaopiniowała przesunięcia środków w ramach Funduszu, 

polegające na rozszerzeniu form aktywizacji wskazanych w Programie o dotacje 

dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia 

i doposażenia stanowisk pracy, pomimo że stosowne umowy z beneficjentami zostały już 

przez Urząd zawarte.  

  Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Urząd – stosownie do art. 109 ust. 9 

ustawy o promocji zatrudnienia – powinien zasięgnąć opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia 

przed dokonaniem przesunięcia środków.  

  2. W ramach Programu aktywizacją objęto 504 bezrobotnych, z czego 496 osób 

skierowano na staże, sześciu osobom udzielono dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 

zaś kolejnym dwóm utworzono stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów 

ich wyposażenia.     

  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób przyznawania bezrobotnym 

środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdyż Urząd każdorazowo analizował 

szanse powodzenia wnioskowanych zamierzeń gospodarczych, a dokonywane 

przez beneficjentów wydatki miały bezpośredni związek z rodzajem prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

  Pracownicy Urzędu weryfikując wnioski bezrobotnych, kiedy było to nieodzowne, 

obniżali wartość wnioskowanych zakupów lub uznawali pewne elementy wyposażenia 

za zbędne. Takie działanie Urzędu służyło wydatkowaniu środków finansowych w sposób 

oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 

oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów5.  

  Wnioski o przyznanie środków składane przez bezrobotnych były weryfikowane 

przez pracowników Urzędu legitymujących się odpowiednim przygotowaniem zawodowym 

                                                 
3 Mocą decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.05.2010 r. 
4 Niewykorzystana kwota 251,5 tys. zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  
5 art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
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i wiedzą, dzięki czemu w każdym ze zbadanych przypadków wartość udzielonej pomocy 

mieściła się w przyjętych limitach6, beneficjenci spełniali niezbędne kryteria7, 

a zabezpieczenie zwrotu środków zostało dokonane w formie i na warunkach wskazanych 

przepisami prawa8.  

  Również w przypadku refundowania pracodawcom kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowisk dla skierowanych bezrobotnych, zakupione urządzenia 

odpowiadały zadaniom realizowanym w utworzonych miejscach pracy.   

  Najczęściej stosowaną przez Urząd formą aktywizacji bezrobotnych w ramach 

Programu były staże9. Urząd spełnił wymogi formalnoprawne przy kierowaniu bezrobotnych 

na staże. Ustalono, iż w każdym przypadku10 sporządzony został program stażu, 

sprawozdanie z przebiegu stażu oraz opinia pracodawcy z odbytego stażu; wszystkie 

programy stażu spełniały wymogi określone przepisami prawa11, a czas trwania staży 

nie przekroczył 6 miesięcy12. Ponadto nie ujawniono przypadku by bezrobotny odbywał 

ponownie staż u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy13. 

  3. Urząd sporządził oraz przesyłał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej 

Górze sprawozdanie z realizacji Programu, przy czym w pierwszej jego wersji – z uwagi 

na błędy – podano nieprawdziwe dane dotyczące stopy ponownego zatrudnienia; kolejna 

wersja sprawozdania zawierała prawidłowe dane.   

Zgodnie z przyjętym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sposobem 

liczenia osiągniętych efektów zastosowanych instrumentów aktywizacji bezrobotnych 

w ramach Programu, przez zatrudnionego należało rozumieć każdą osobę, która w okresie do 

3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu uzyskała zatrudnienie, inną pracę zarobkową 

lub podjęła działalność gospodarczą. Zastosowanie takiej definicji powodowało brak 

rozróżnienia zatrudnienia z uwagi na czas jego trwania czy formę, 

w rezultacie czego jednakowo liczony jest efekt w postaci np. zawarcia ze stażystą umowy 

                                                 
6 art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia 
7 § 7 ust. 1 rozporządzenia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w 
sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Nr 62, poz. 512 
ze zm.) 
8 § 10 ww. rozporządzenia 
9 Łącznie na staże skierowano 496 bezrobotnych, przeznaczając na ten cel 1.122,6 tys. zł. 
10 Szczegółowymi badaniami objęto 20 staży zorganizowanych w ramach Programu.  
11 art. 53 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia 
12 To jest, mieścił się w ramach wskazanych w art. 53 ust. 1 ww. ustawy. 
13 § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160) 
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o pracę na czas nieokreślony i udzielenia mu zlecenia na wykonanie pracy w wymiarze 

kilku dni.   

Ponadto, nie różnicowano zatrudnienia finansowanego przez pracodawcę lub podjęcia 

działalności gospodarczej na własny rachunek od zatrudnienia lub podjęcia działalności 

gospodarczej finansowanych środkami Funduszu Pracy, w efekcie czego powiatowe urzędy 

pracy mierząc efektywność swoich działań – w przypadku zatrudnienia beneficjentów 

po upływie trwania stażu w ramach prac interwencyjnych, które są finansowane ze środków 

Funduszu Pracy, lub udzielenia im środków na podjęcie działalności gospodarczej – 

uwzględniały te osoby jako zatrudnione w efekcie realizacji Programu, niezasadnie 

zawyżając w ten sposób uzyskaną efektywność projektu.    

  Inna zasada sformułowana przez MPiPS nakazywała by w przypadku przyznania 

środków z Funduszu Pracy dla pracodawców na wyposażenie lub doposażenie stanowisk 

pracy oraz dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej z założenia stosować 

100% skuteczność tych instrumentów. W związku z tym, Urząd nie analizuje efektywności 

tych narzędzi aktywizacji bezrobotnych w dłużej perspektywie, tj. po upływie 

24-miesięcznego okresu na jaki zawierana jest umowa o refundację kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub po upływie 

12 miesięcy na jaki zawiera się umowę dotyczącą przyznania bezrobotnemu środków 

na podjęcie działalności gospodarczej.  

 Opisana metodologia pomiaru efektywności zastosowanych instrumentów daje 

wypaczony, nadmiernie optymistyczny obraz skuteczności przedsiębranych przez Urząd 

działań, co obrazują dane dotyczące realizacji Programu w powiecie słubickim.  

  Jak wynika z poprawnie sporządzonego sprawozdania Urzędu, w ramach staży 

osiągnięto 45% efekt w postaci zatrudnienia.    

  Z kolei przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli analiza efektywności staży, 

oparta na kryterium okresu zatrudnienia oraz jego formy, wykazała, że: spośród 104 osób, 

które znalazły zatrudnienie po odbytym w ramach Programu stażu, tylko z pięcioma 

podpisano umowę o pracę na czas nieokreślony (4,8%), a z kolejnymi 14 – umowy na czas 

określony nie krótszy niż 6 miesięcy (13,5%). W 60 przypadkach zawarto umowy 

cywilnoprawne lub umowy na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące; 4 kolejne osoby 

podjęły działalność gospodarczą (w tym, w jednym przypadku korzystając ze środków 

Funduszu Pracy), zaś w 21 przypadkach Urząd w ogóle nie znał formy ani czasu zatrudnienia 

stażystów.  
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  Zbadana przez NIK efektywność staży odbywanych u wybranych pracodawców 

należących do sfery publicznoprawnej w latach 2009-2010 wskazuje na jeszcze niższą 

efektywność. Otóż, Urząd Skarbowy w Słubicach, Prokuratura Rejonowa w Słubicach 

oraz Placówka Wielofunkcyjna „Nasza Chata” w Cybince (powiatowa jednostka 

organizacyjna), będący organizatorami staży odpowiednio dla 53, 12 oraz 27 bezrobotnych 

(w tym łącznie 28 w ramach Programu), po zakończonym stażu nie zatrudnili choćby jednego 

stażysty.  

Natomiast urzędy miejskie w Cybince i w Słubicach w ww. okresie były 

organizatorem staży odpowiednio dla 94 oraz 39 bezrobotnych (w tym łącznie 29 w ramach 

Programu), z czego pracodawcy ci zatrudnili na własny koszt jedynie 7 osób, przy czym 

w każdym przypadku na bardzo krótkie okresy i przede wszystkim na podstawie umów 

cywilnoprawnych.  

 Należy zaznaczyć, że obowiązujące przepisy nie zapewniają instrumentów 

wymuszających na organizatorach staży zatrudnienia stażysty po upływie czasu jego trwania. 

Stawia to powiatowe urzędy pracy w szczególnie trudnym położeniu, gdyż jednym 

z kluczowych kryteriów przyznawania środków przez MPiPS jest planowana lub osiągnięta 

efektywność podejmowanych działań.  

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Dyrektor 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 

 
 


