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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

 Cele publicznych służb zatrudnienia – zapobieganie, zmniejszanie
i łagodzenie skutków zjawiska bezrobocia wśród osób
niepełnosprawnych
 Bariery po stronie pracodawców i osób niepełnosprawnych (bariery
komunikacyjne, środowiskowe)
 Bariery architektoniczne utrudniające korzystanie z obiektów
użyteczności publicznej
 Środki z PFRON przeznaczone dla samorządów powiatowych
na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej
– ponad 202,4 mln zł (w woj. łódzkim – 20 mln zł)

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy samorządy powiatowe i powiatowe urzędy pracy wywiązywały się z zadań
w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem efektywności oraz skuteczności identyfikowania
i zaspokajania tych potrzeb?
W szczególności:
– Czy identyfikowano potrzeby dotyczące rodzaju pomocy udzielanej
osobom niepełnosprawnym, w ramach aktywizacji zawodowej tych
osób?
– Czy przestrzegano tryb i zasady udzielania pomocy w zakresie zwrotu
kosztów i refundacji związanych z zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych?
– Czy działania podejmowane przez kontrolowane podmioty przyczyniły
się do wzrostu zatrudnienia i poprawy sytuacji osób
niepełnosprawnych na rynku pracy?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
Jednostkami objętymi kontrolą były 4 starostwa powiatowe i 4 powiatowe
urzędy pracy woj. łódzkiego:

ŁW – Łódź Widzew
TM – Tomaszów Mazowiecki
O – Opoczno
R – Radomsko

04

Stwierdzony stan – liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych

w PUP jako bezrobotne i poszukujące pracy a wysokość środków
finansowych przekazanych z PFRON samorządom powiatowym na realizację
zadań w ramach rehabilitacji zawodowej tych osób, w latach 2013-2015
Według danych PFRON
– w latach 2013-2015
w powiatowych urzędach
pracy woj. łódzkiego
zarejestrowano drugą
(po woj. mazowieckim)
pod względem liczebności
populację osób
niepełnosprawnych.

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

05 Stwierdzony stan – podsumowanie

 Samorządy powiatowe i urzędy pracy prawidłowo wywiązywały się
z większości zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, finansowanych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 Nieprawidłowości w dysponowaniu środkami na szczeblu lokalnym.
Pozostawienie przez dwóch starostów środków PFRON
w wysokości ponad 950 tys. zł na realizację części zadań związanych
z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
w swoich starostwach;
 Działanie nielegalne, gdyż zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej,
to powiatowe urzędy pracy są uprawnione do wykonywania zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej.

06

Stwierdzony stan – wzorcowy schemat przekazywania

do osób niepełnosprawnych środków PFRON, z uwzględnieniem
zadań realizowanych przez poszczególne jednostki

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

Stwierdzony stan – działania podejmowane na rzecz

07 wzrostu zatrudnienia

 Identyfikacja rzeczowych (zawodowych) potrzeb osób
niepełnosprawnych przez powiatowe urzędy pracy.
 Ustalenie przez pracownika PUP – w ramach tzw. koncepcji
profilowania – potencjału zatrudnieniowego i doboru właściwych
form aktywizacji, najbardziej odpowiadających aktualnej sytuacji
i potrzebom bezrobotnego oraz opracowanie Indywidualnego Planu
Działania.
 Współpraca powiatowych urzędów pracy z potencjalnymi
pracodawcami.
 Organizacja, przy współudziale starostw powiatowych, giełdy pracy
i grupowych spotkań informacyjnych.

08 Stwierdzony stan – profilowanie pomocy
Główne powody rejestracji osób niepełnosprawnych w powiatowym
urzędzie pracy, zakwalifikowanych do II i III profilu pomocy



Ponad 75% osób bezrobotnych z III profilu raczej nie jest zainteresowana
korzystaniem z pomocy PUP (chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego jest
priorytetem dla tych osób).



Niewielki odsetek osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy (niespełna 9%)
wykazuje chęć do podjęcia zatrudnienia i uzyskania pomocy z PUP.



Ograniczenia wynikające z profilowania wg pracowników PUP (możliwość
jednokrotnego wyboru odpowiedzi, wydłużenie czasu obsługi, co nie przekłada się
na faktyczną pomoc, małe zainteresowanie pracodawców).

09 Stwierdzony stan – wydatkowanie środków finansowych






Wydatkowanie przez skontrolowane samorządy 31 mln zł na rehabilitację
osób niepełnosprawnych.
Jedynie niespełna 14% (tj. 4.232.900 zł) z tej kwoty przeznaczono
na rehabilitację zawodową tych osób.
Najwięcej – ponad 2,5 mln zł – wydano na wyposażenie miejsc stanowiska
pracy.
Fundusze przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej pochłonęły
blisko 1 mln zł, a staże – 0,5 mln zł.

10

Stwierdzony stan – struktura wydatków na realizację zadań

w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
finansowanych ze środków PFRON, w latach 2013-2015

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

11 Stwierdzony stan – realizacja wniosków

 Do powiatów i urzędów pracy wpłynęły 302 wnioski o finansowanie
instrumentów i usług rynku pracy od osób niepełnosprawnych
oraz pracodawców chcących zatrudnić te osoby.
 Pozytywnie rozpatrzono 69,2% (tj. 209) wniosków.


Wsparciem objęto 239 osób niepełnosprawnych.

Stwierdzony stan – brak wystarczających środków

12 finansowych

 Dostępne środki finansowe niewystarczające do zaspokojenia
wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie ich
rehabilitacji zawodowej.
 W konsekwencji: brak realizacji wszystkich wniosków złożonych przez
osoby niepełnosprawne i potencjalnych pracodawców; pomoc
otrzymywały te osoby, które wcześniej złożyły wniosek.
 Na analizowane 38 negatywnie rozpatrzonych wniosków, aż w 17
przypadkach (44,7%) PUP odmówiły zawarcia stosownych umów
z uwagi na brak środków finansowych.
 Działania PUP podejmowane na rzecz pozyskania dodatkowych
funduszy – stanowiących uzupełnienie pomocy finansowej PFRON
świadczonej osobom niepełnosprawnym.

Stwierdzony stan – udział poszczególnych źródeł

13 finansowania zadań realizowanych w zakresie aktywizacji

zawodowej osób niepełnosprawnych, w latach 2013-2015

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie ustaleń kontroli.

Stwierdzony stan – brak wystarczających środków

14 finansowych

Działania Prezesa Zarządu PFRON, których celem było zwiększenie
środków finansowych, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i nie
zapewniły skutecznego finansowania zadań, m. in.:
– do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
o działania zmierzające do zmian ustawodawczych,
– do Ministra Finansów o wyrażenie zgody na zmianę w planie
finansowym PFRON na 2015 r.

Stwierdzony stan – powiatowe programy działań na

15 rzecz osób niepełnosprawnych

 Opracowanie przez wszystkie kontrolowane urzędy pracy
powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Wszystkie programy sporządzone były w sposób nierzetelny, niedający
bieżącej i obiektywnej informacji na temat planowanych efektów
i postępów ich realizacji.
 Brak określenia wskaźników weryfikujących skuteczność działań,
lub zbyt ogólne ich sformułowanie, bez określenia stanu wyjściowego
i docelowego.

Stwierdzony stan – brak wiedzy samorządów na temat

16 rzeczywistej, wymiernej kwoty zapotrzebowania

 Brak analiz i kalkulacji określających faktyczny poziom środków
finansowych, potrzebnych dla zapewnienia właściwego finansowania
instrumentów i usług rynku pracy.
 Brak podejmowania działań w kierunku – chociażby szacunkowego –
określenia zapotrzebowania finansowego odpowiadającego potrzebom
lokalnego rynku pracy.
Reasumując:

– funkcjonujący system finansowania zadań ze środków PFRON
wg algorytmu,
– brak działań ze strony samorządów powiatowych w kierunku
określenia rzeczywistej skali potrzeb finansowych osób
niepełnosprawnych,
– niewłaściwie sporządzane dokumenty planistyczne,
powodowały, że realizowane zadania finansowane ze środków PFRON
nie w pełni zaspokajały potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
ich rehabilitacji zawodowej.

17 Stwierdzony stan – działania Prezesa Zarządu PFRON
 Brak weryfikacji przez Prezesa Zarządu PFRON - w ramach
sprawowanego nadzoru wykorzystania środków na pokrycie kosztów
obsługi realizowanych zadań - czy kwoty te zostały faktycznie
wydatkowane na ten cel.
 Bazowanie, w ramach rozliczeń z samorządami powiatowymi,
jedynie na informacjach przedstawionych przez pracowników
jednostek organizacyjnych powiatów - przyjmując zasadę, że były
one faktycznie, rzeczywiście poniesione.
 Czterem kontrolowanym powiatom przekazano 123,3 tys. zł,
natomiast w skali całego kraju – blisko 52,5 mln zł.
 Brak w samorządach powiatowych wiedzy o kwotach faktycznie
poniesionych z tytułu kosztów obsługi wykonywanych przez nie
zadań finansowanych z PFRON.

18 Stwierdzony stan – bariery architektoniczne
 W większości skontrolowanych budynkach starostw powiatowych
i powiatowych urzędów pracy (75%) istniały bariery architektoniczne,
utrudniające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.
 W skrajnych przypadkach osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
w ogóle nie mogły dostać się do budynku bez pomocy osób trzecich,
z uwagi na zbyt wąskie drzwi wejściowe, czy brak pochylni.

Fot. 1: Starostwo Powiatowe w Opocznie
Fot. 2 i 3: Starostwo
Powiatowe Łódź Wschód

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

19 Ocena ogólna
W starostwach powiatowych i powiatowych urzędach pracy prawidłowo
wywiązywano się z większości zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, finansowanych według algorytmu przez PFRON.
Kontrolowane powiatowe urzędy pracy identyfikowały i diagnozowały potrzeby
zawodowe osób niepełnosprawnych. Dokonując analizy rynku pracy,
podejmowały współpracę z potencjalnymi pracodawcami w celu pozyskania
dla nich ofert pracy lub miejsc aktywizacji zawodowej. Proponowały im właściwe
wsparcie w powrocie na rynek pracy i w podejmowaniu aktywności zawodowej,
ustalając profil pomocy oraz przygotowując dla każdego bezrobotnego
Indywidualny Plan Działania. Urzędnicy dokonujący profilowania bezrobotnych
wskazywali jednak, że profilowanie jest czynnością wydłużającą czas obsługi i nie
przekłada się na faktyczną pomoc w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób.
Wszystkie kontrolowane powiatowe urzędy pracy opracowywały powiatowe
programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednakże w programach
tych nie określano w ogóle zamierzonych efektów lub określano je – nie
w sposób wymierny i precyzyjny – ale ogólnie bez wskazania wartości bazowych
i docelowych.

20 Ocena ogólna
Starostwa powiatowe i powiatowe urzędy pracy przestrzegały zasad i trybu
udzielania pomocy dotyczącej zwrotu kosztów i refundacji, związanych
z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Pracownicy PUP rzetelnie
weryfikowali wnioski o finansowanie, przestrzegali procedury zawierania umów
z beneficjentami i przeprowadzali kontrole prawidłowości wydatkowania
otrzymanych przez nich środków finansowych.
Środki finansowe, przekazane z PFRON wg algorytmu wydatkowane były
na zadania i do wysokości kwot określonych w uchwałach rad powiatów.
Wskazać jednakże należy, że zarówno funkcjonujący system finansowania zadań
ze środków PFRON, jak i brak rzetelnego rozpoznania potrzeb finansowych przez
jednostki samorządu oraz niewłaściwie sporządzane powiatowe programy
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, stanowiące jedynie analizę sytuacji
społeczno-ekonomicznej i wyznaczające ogólne kierunki działań, powodowały,
że zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych nie w pełni zaspokajały potrzeby zawodowe tych osób.
Dlatego też, z uwagi na ograniczone środki pochodzące z PFRON, pomoc
w ramach tych środków otrzymywały te osoby niepełnosprawne i potencjalni
pracodawcy, którzy wcześniej złożyli wniosek.

21 Ocena ogólna
Prezes Zarządu PFRON podejmował działania mające na celu zwiększenie
środków finansowych przeznaczonych dla samorządów powiatowych
na realizację przedmiotowych zadań. Nie spowodowały one jednak trwałej
i oczekiwanej ze strony samorządów powiatowych poprawy finansowania
ustawowych zadań.
Prezes Zarządu PFRON, w ramach sprawowanego nadzoru nad wykorzystaniem
środków Funduszu przekazywanych samorządom powiatowym na pokrycie
kosztów obsługi realizowanych przez nie zadań wynikających z ustawy
o rehabilitacji zawodowej, nie weryfikował, czy kwoty te zostały faktycznie
poniesione na ten cel. Również kontrolowane samorządy powiatowe nie
realizowały prawidłowo przepisu art. 54 pkt 3 powołanej ustawy, wobec braku
informacji o kwotach rzeczywiście poniesionych z tego tytułu.
W większości starostw powiatowych i powiatowych urzędów pracy (75%)
występowały bariery architektoniczne, które utrudniały dostęp do budynków
i ich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym.

22 Wnioski
Do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
– podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania
brzmienia art. 54 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej, zgodnie
z którym ze środków Funduszu pokrywane są koszty obsługi zadań
realizowanych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie
w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków
wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust.
1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej.
Do starostów powiatu:
– przekazanie zadań wynikających z art. 35a ust. 2 pkt 2
o rehabilitacji zawodowej do powiatowych urzędów pracy.

23 Wnioski
Do starostów powiatu we współpracy z dyrektorami powiatowych
urzędów pracy, w obszarze swoich kompetencji:
– podjęcie stosownych działań w celu zapewnienia rzetelnych
danych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych samorządu
powiatowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i
zatrudniania osób niepełnosprawnych, finansowanych z PFRON,
– opracowanie w powiatowych programach działań na rzecz wzrostu
zatrudnienia osób niepełnosprawnych docelowych,
zdefiniowanych wskaźników rezultatu w taki sposób, by nadawały
tym programom wymiar planistyczny możliwy do wykorzystania
także w bieżącym zarządzaniu oraz umożliwiały monitorowanie
efektów realizacji programów,
– podjęcie działań w celu likwidacji barier utrudniających obsługę
osób niepełnosprawnych.

24 Działania po kontroli
 Wyniki kontroli przedstawiono w 8 wystąpieniach pokontrolnych,
w których sformułowano łącznie 6 wniosków pokontrolnych
(5 wniosków zrealizowanych, 1 – podjęto działania w celu
wyeliminowania nieprawidłowości).
 W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów
powiatowych urzędów pracy sformułowano uwagę o charakterze
systemowym dotyczącą istotności zamieszczania w programach
działań na rzecz osób niepełnosprawnych zdefiniowanych
docelowych wartości wskaźników i mierników, które nadałyby tym
programom wymiar planistyczny możliwy do wykorzystania
w bieżącym zarządzaniu oraz umożliwiłyby ich monitorowanie.
 Do treści wystąpień pokontrolnych nie zostały złożone zastrzeżenia.
 Efekty finansowe kontroli wyniosły 1.006.889,50 zł.

Źródło: Fotolia. com
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