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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 we Wschowie, zwany dalej Urzędem, 

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

wschowskim w 2010 r. 

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

podpisanym 8 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu 

w kontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, głównie 

w obszarze przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej.   

1.   Podejmując realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia 

Urząd posiadał pełne rozeznanie co do struktury bezrobocia w tej grupie wiekowej. 

Prowadzone przez Urząd coroczne analizy lokalnego rynku pracy wykazywały, że wskaźniki 

obrazujące kształtowanie się aktywizacji zawodowej, zatrudniania i bezrobocia są silnie 

skorelowane z wiekiem, przy czym najgorsze perspektywy dotyczą osób młodych. Według 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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stanu na 31 grudnia 2009 r. wśród bezrobotnych dominowały osoby w wieku 25-34 lat 

(27,6%) oraz 18-24 lat (23,9%).  

2.  Do udziału w realizacji Programu skierowano 72 bezrobotnych, którzy według 

Urzędu mieli największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia lub mobilnego, aktywnego 

udziału w rynku pracy, a jednocześnie byli zainteresowani udziałem w Programie. W ramach 

projektu: 30 osób skierowano na staże na okres do 6 miesięcy, 17 osób uczestniczyło 

w szkoleniach pozwalających zdobyć kwalifikacje lub je podwyższyć, 15 osób podjęło pracę 

w ramach samozatrudnienia, zaś w przypadku 10 kolejnych osób, pracodawcom – którzy ich 

zatrudnili – zrefundowano koszty doposażenia lub utworzenia miejsca pracy.  

Dla części osób objętych aktywizacją zostały sformułowane indywidualne plany 

działania (sporządzono je dla wszystkich 30 osób skierowanych na staże oraz dla 6 osób 

skierowanych na szkolenia)2. Plany te miały na celu udzielenie, osobom skierowanym 

na staże oraz szkolenia, pomocy w podjęciu i realizacji działań zmierzających 

do zaplanowania ścieżki kariery zawodowej, prowadzącej do uzyskania zatrudnienia lub 

uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Wszystkie indywidualne plany działania 

sporządzone zostały przed rozpoczęciem stażu i szkoleń.  

3.  Rozpoczęcie realizacji Programu nastąpiło już w marcu 2010 r., tj. w chwili kiedy 

Urząd złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze o przyznanie 

środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na ten cel, pomimo 

że środki finansowe zostały przyznane 17 maja 2010 r.3  

Zastępca Pana Dyrektora wyjaśnił, że podjęto działania jeszcze przed formalną 

decyzją Ministra, by móc zrealizować zadania wskazane w Programie przy jednoczesnej 

możliwości zatrudnienia w danym roku beneficjentów projektu i rozliczenia nakładów. 

W innym razie, jak stwierdził Grzegorz Kaczmarek, musielibyśmy wydawać te środki 

pospiesznie, a części zadań nie moglibyśmy zrealizować, gdyż jednocześnie prowadziliśmy 

inne projekty.  

Pomimo tego, że w harmonogramie działań wskazanym w Programie zapisano, 

iż realizacja projektów może rozpocząć się dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu 

środków, Najwyższa Izba Kontroli uważa, że Urząd – kierując się racjonalnością działania 

                                                 
2 Stosownie do art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) powiatowe urzędy pracy mogą przygotowywać indywidualne 
plany działania dla bezrobotnych, jednak nie są do tego zobligowane.    
 
3 Decyzja nr DF-I-4021/rm//4/4/MK/ Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu Staroście 
Wschowskiemu z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Marszałka Województwa 
Lubuskiego, dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie 689,7 tys. zł. 
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oraz mając na względzie rzeczywisty czas potrzebny na realizację zadań przewidzianych 

w ramach Programu – miał podstawy by rozpocząć realizację projektu wcześniej niż to 

zakładano. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że decyzja Ministra z 17 maja 2010 r. 

o przyznaniu środków była spóźniona w stosunku do założeń Programu, gdyż stosownie 

do jego zapisów powinna być podjęta do 30 kwietnia 2010 r.  

Analiza zastosowanych podczas realizacji Programu form aktywizacji osób 

bezrobotnych do 30 roku życia wykazała, że efektywność realizacji projektu, liczona według 

stopy ponownego zatrudnienia4, wyniosła ogółem 70,8% (przy planowanej 80,0%), w tym 

staże – 43,3%, szkolenia – 76,5%, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

– 100,0%, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 100,0%. 

Powyższa efektywność była liczona według wytycznych Ministerstwa, które 

nie uwzględniały formy oraz czasu zatrudnienia bezrobotnych uczestniczących w Programie.  

Efektywność realizacji projektu przy stażach, liczona według kryterium zatrudnienia 

osób na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz na czas określony nie krótszy niż 

12 miesięcy wyniosła 0,0%. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli ta forma aktywizacji osób 

bezrobotnych wykorzystywana jest przez niektórych organizatorów stażu do pozyskania 

darmowej siły roboczej, opłacanej ze środków Funduszu Pracy, bez konieczności zatrudnienia 

jakiejkolwiek osoby (w sporadycznych przypadkach zatrudniano osoby po odbytym stażu 

na krótkotrwałe okresy m.in. w formie zleceń).  

Zastępca Pana Dyrektora wskazał, że konieczność kierowania bezrobotnych na staże 

do takich instytucji, jak: sąd rejonowy, urząd skarbowy, komisariat policji czy urząd gminy, 

wynika z małej ilości podmiotów gospodarczych na terenie powiatu wschowskiego.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Urząd powinien rozważyć zasadność kierowania 

bezrobotnych na staże do ww. instytucji, gdyż z uwagi na ograniczenia budżetowe 

pracodawcy ci – jak wykazuje dotychczasowa praktyka – nie zatrudniają nowych 

pracowników albo czynią to w bardzo ograniczonym zakresie.  

Uwagi krytyczne Najwyższej Izby Kontroli dotyczą również kosztów zakupu 

niektórych towarów i wyposażenia przez osoby bezrobotne, które rozpoczęły działalność 

gospodarczą w ramach samozatrudnienia. Ustalono bowiem, że Urząd akceptował zakupy 

sprzętu informatycznego oraz mebli, których wartość nie zawsze była adekwatna 

do realizowanych zamierzeń gospodarczych, co obrazują następujące przykłady: 

                                                 
4 Stopa ponownego zatrudnienia – liczba osób, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie, 
inną pracę zarobkową lub podjęły działalność gospodarczą, podzielona przez liczbę osób, które zakończyły 
udział w projekcie. 
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- w związku z uruchomieniem działalności w zakresie usług szkoleniowych, Urząd zezwolił 

na zakup mebli biurowych o łącznej wartości 9,3 tys. zł, w tym szafy wykonanej pod wymiar 

za 6,0 tys. zł, która – stosownie do wniosku – została umieszczona w prywatnym mieszkaniu 

beneficjenta dotacji; 

- beneficjent, który wyraził gotowość uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie 

doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego zakupił sprzęt informatyczny o łącznej wartości 

14,4 tys. zł, w tym kopiarkę za 6,0 tys. zł oraz dwa komputery;  

- w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej polegającej na spedycji towarów, 

zaakceptowano zakup jednocześnie stacjonarnego zestawu komputerowego oraz komputera 

przenośnego, a także biurka za 2,5 tys. zł; 

- przedsiębiorca prowadzący działalność ubezpieczeniową nabył komputer przenośny w cenie 

7,0 tys. zł.    

Zastępca Pana Dyrektora potwierdził, że w ww. przypadkach ceny zakupionego 

sprzętu i mebli są cenami wygórowanymi i w przyszłości będzie zwracana większa uwaga 

na racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Zadeklarował też, że w przypadkach 

kiedy beneficjenci będą wnioskowali o takie zakupy, Urząd będzie do tego podchodził 

z większym sceptycyzmem. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż Urząd, będący na mocy art. 9 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 jednostką sektora finansów publicznych, 

powinien dokonywać wydatków w sposób oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów (art. 44 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy).  

Ustalono ponadto, że w przypadku 7 spraw (58,3%), spośród 12 objętych badaniem, 

do wniosków o przyznanie dotacji nie dołączono oświadczeń bezrobotnych o rezygnacji 

z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

po dniu rozpoczęcia jej prowadzenia, co było wymagane na mocy przepisu § 6 ust. 3 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie 

dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie 

działalności gospodarczej6.  

                                                 
5 Nr 157, poz. 1240 ze zm.  
6 Nr 62, poz. 512 ze zm.  
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Wysokość przyznanej dotacji (w zbadanych sprawach) nie przekraczała kwot 

określonych w art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy7. 

Pozytywnie należy ocenić inną formę aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 

a mianowicie udzielanie pracodawcom refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk 

pracy i zatrudnienie na okres przynajmniej 24 miesięcy osoby bezrobotnej, wskazanej 

przez Urząd. Pracodawcy, którym przyznano środki na wyposażenie lub doposażenie 

stanowisk pracy, wydatkowali środki finansowe zgodnie z zapisami w umowach dotyczących 

refundacji ww. kosztów.  

Zastrzeżeń nie budziła również organizacja szkoleń bezrobotnych zakwalifikowanych 

do Programu. Na 17 osób skierowanych na szkolenia: 12 podniosło kwalifikacje uzyskując 

prawa jazdy (nabycie uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi oraz pojazdami 

ciężarowymi z przyczepami), 2 osoby uzyskały uprawnienia spawacza, w pozostałych 3 

przypadkach – instruktora rekreacji ruchowej, grafiki komputerowej oraz napełniania 

zbiorników gazem LPG. Nie stwierdzono przypadków nieukończenia szkolenia lub kursu, 

w związku z czym nie było przypadków egzekwowania od szkolących się zwrotu kosztów 

szkolenia. Ustalono, że łączne koszty szkoleń wynosiły od 1.316 zł do 5.161 zł na jedną 

osobę (wraz z kosztami badań lekarskich, stypendium i kosztami dojazdu do miejsca 

szkolenia) i mieściły się w granicach przyjętych limitów wydatków, tj. nie przekroczyły 

dziesięciokrotności minimalnej płacy8, która w 2010 r. wynosiła 1.317 zł brutto9. 

Przeprowadzone szkolenia były zgodne z ustalonymi w planie szkoleniami na 2010 r., 

zaopiniowanym pozytywnie przez Powiatową Radę Zatrudnienia we Wschowie.  

4.  Do czasu kontroli NIK Urząd nie korzystał z możliwości przeprowadzenia kontroli 

u pracodawców korzystających z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy.10 Nie kontrolowano również realizacji innych form aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych. W umowach cywilno-prawnych, na podstawie których przyznawano dotacje, 

udzielano refundacji, beneficjenci środków zobowiązywali się do umożliwienia 

przeprowadzenia pracownikom PUP kontroli sprawdzających realizację zawartej umowy. 

Pan Dyrektor wyjaśnił, że sporadycznie, w trakcie nawiązywania kontaktów 

i współpracy (z pracodawcami) dokonywana jest wizytacja i omówienie przebiegu 

                                                 
7 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. 
8 Zgodnie z art. 109a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 
415 ze zm.). 
9 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów opublikowane w M.P. z 2009 r. Nr 48, poz. 709. 
10 W toku kontroli NIK, w dniu 25.05.2011 r., pracownicy Urzędu przeprowadzili w siedzibie jednego 
beneficjenta kontrolę sposobu wykorzystania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 
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zastosowanych form aktywizacji i przydatności dla danego podmiotu, w tym też zgodności 

z przyjętymi założeniami, przy czym formy te nie są dokumentowane pisemnie. Zgodnie 

z deklaracją Pana Dyrektora, uzyskiwane w ten sposób informacje będą w przyszłości 

odpowiednio dokumentowane. 

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, oraz uwzględniając realizację 

zadeklarowanych przez Urząd działań, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Dokonywanie wnikliwej analizy wniosków organizatorów stażu pod kątem możliwości 

zapewnienia osobom bezrobotnym zatrudnienia po odbytych stażach; 

2. Udzielanie pomocy finansowej osobom bezrobotnym podejmującym działalność 

gospodarczą w sposób oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów.  

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

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 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 Panu 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 


