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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/079 – Efektywność świadczenia usług rynku pracy 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Sławomir Kierat, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/33/2018 
z 27 lutego 2018 r.  

2. Mateusz Grynicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/37/2018 z  28 lutego 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie1  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Szablicka-Sochacka, Dyrektor PUP 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości2, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W latach 2014-20173 stopa bezrobocia w powiecie rypińskim spadła z 18,5% (przy 
15,5% w województwie kujawsko-pomorskim i 11,4% w kraju) do 11,7% (przy 10,0% 
w województwie kujawsko-pomorskim i 6,6% w kraju). W latach tych liczba ofert 
pracy zarejestrowanych w PUP wzrosła z 1 977 do 2 286.  

W okresie objętym kontrolą PUP podejmował działania, które określały potrzeby 
i oczekiwania lokalnego rynku pracy, analizował zmiany zachodzące na tym rynku 
w zestawieniu ze stosowanymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 
Propozycje podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu były każdego roku opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy.  

Z badanej dokumentacji wynikało, że osoby bezrobotne miały ustalany profil pomocy 
oraz indywidualny plan działania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4. Zmiana profilu pomocy 
następowała zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla 
bezrobotnego5. 

PUP prawidłowo udzielał wsparcia w ramach większości badanych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, a realizacja udzielonej formy wsparcia była monitorowana 
i kontrolowana.  

                                                      
1 Dalej: „PUP” lub „Urząd”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3 Z uwzględnieniem zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą NIK, dalej: 

„okres objęty kontrolą”. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm., dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. 
5 Dz. U. z 2014 r., poz. 631 dalej: „rozporządzenie w sprawie profilowania”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Działania aktywizacyjne zastosowane przez PUP, w ramach badanej próby, 
skutkowały podjęciem pracy/działalności gospodarczej przez 69% aktywizowanych. 
Najwięcej osób skorzystało z bonu na zasiedlenie (17,5% osób bezrobotnych) 
i z zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnych po 50 roku 
życia (15% bezrobotnych).  

Według danych wygenerowanych z systemu Syriusz6 w latach 2013-2018 (do 
17 kwietnia 2018 r.) spośród 1 157 osób bezrobotnych, które zakończyły 
aktywizację, do rejestru bezrobotnych przez ponad rok nie powróciło 757 osób 
(65%). Najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych po odbytej aktywizacji 
w formie: dotacji na działalność gospodarczą – spośród  osób, które skorzystały z tej 
formy aktywizacji, do rejestru bezrobotnych nie powróciło 155 osób (76%), oraz 
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – spośród 
osób, które skorzystały z tej formy aktywizacji, do rejestru bezrobotnych nie 
powróciło 125 osób (49%).  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na tym, że w zakresie pomocy udzielanej 
bezrobotnym w formie bonu na zasiedlenie stosowano nieprzewidziany w ustawie 
o promocji zatrudnienia wymóg warunkujący przyznanie takiego wsparcia w postaci 
żądania poręczenia, jako zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. Stosowne 
zapisy na temat ustanowienia takiego zabezpieczenia zawierano w umowach 
zawieranych z bezrobotnymi, a procedura jego ustanawiania została określona 
w Regulaminie przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie bezrobotnym 
bonu na zasiedlenie7, pozytywnie zaopiniowanym przez Powiatową Radę Rynku 
Pracy w Rypinie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania PUP związane z ustalaniem profilu pomocy 
oraz przygotowaniem indywidualnych planów działania 
dla bezrobotnych 

1.1. Każdego roku objętego kontrolą (lata 2014-2017) PUP opracowywał Analizy 
rynku pracy, na podstawie których sporządzano i przedstawiano Powiatowej Radzie 
Rynku Pracy8 sprawozdania z realizacji zadań związanych z promocją zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w roku 
poprzednim. Ponadto do wniosków o pozyskanie środków z rezerwy Funduszu 
Pracy na poszczególne formy aktywizacji zawodowej załączane były Analizy potrzeb 
rynku pracy.  

Z powyższych opracowań wynikało m.in., że: na koniec 2014 r. w powiecie 
rypińskim zarejestrowanych było9 3 369 podmiotów gospodarczych, z tego 1 081 
podmiotów (32,1%) zakwalifikowanych do sekcji handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 542 (16,1%) do budownictwa, 315 (9,3%) do 
przemysłu oraz 1 431 (42,5%) do pozostałej działalności. Pod względem wielkości 
podmiotów dominowały mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 
pracowników – 3 195 (94,8% zarejestrowanych podmiotów). W 2018 r. w powiecie  
funkcjonowały 3 363 podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność  
w różnych działach gospodarki narodowej10. Według danych zawartych w systemie 
Syriusz liczba pracodawców z terenu powiatu rypińskiego wynosiła  

                                                      
6 System teleinformatyczny wspomagający w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy. 

7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora PUP w Rypinie. 
8 Do 27.05.2014 r. Powiatowej Radzie Zatrudnienia. 
9 W rejestrze REGON. 
10 https://powiatrypinski.pl/strona/menu/83_gospodarka (dostęp 16 maja 2018 r.). 

Opis stanu 
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https://powiatrypinski.pl/strona/menu/83_gospodarka
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w poszczególnych latach 2014-2017 odpowiednio: 1 238, 1 177, 1 138 oraz 1 092 
podmioty.  

W badanym okresie PUP dysponował odpowiednio: 1 977, 2 198, 2 135 oraz 2 286 
zgłoszeniami dotyczącymi wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Najliczniej 
zgłoszone oferty pracy według zawodów, to: 

 robotnik gospodarczy - 284 ofert w 2014 r. (14,4% wszystkich zgłoszonych w tym 
roku ofert pracy), 363 - w 2015 r. (16,5%), 331 -  w 2016 r. (15,5%), 

 operator maszyn do wyrobów z tworzyw sztucznych - 152 ofert w 2014 r. (7,7%),  
85 - w 2015 r. (3,9%), 71 - w 2016 r. (3,3%), 

 sprzedawca - 129 ofert w 2014 r. (6,5%), 159 - w 2015 r. (7,2%), 167 - w 2016 r. 
(7,8%),  

 pozostali pracownicy obsługi biurowej - 122 ofert w 2014 r. (6,2%),  
126 - w 2015 r. (5,7%), 101 - w 2016 r. (4,7%). 

Stopa bezrobocia w powiecie rypińskim na koniec lat 2014-2017 wynosiła 
odpowiednio: 18,5% (przy 15,5% w województwie kujawsko-pomorskim i 11,4%  
w kraju), 15,7% (przy 13,2% w województwie i 9,7% w kraju), 13,8% (przy 12,0%  
w województwie i 8,2% w kraju) oraz 11,7% (przy 10,0% w województwie i 6,6%  
w kraju). 

Liczba bezrobotnych w ewidencji PUP na koniec roku 2014, 2015, 2016 i 2017 
wynosiła odpowiednio: 3 112 (o 14,6% mniej niż w 2013 r.), 2 647 (o 14,9% mniej 
niż w roku poprzednim), 2 351 (dalszy spadek o 11,2%) oraz 1 979 (spadek do roku 
poprzedniego o 15,8%). 

Najwyższe bezrobocie w odniesieniu do kryterium wieku, wykształcenia, okresu 
pozostawania bez pracy oraz posiadanego stażu pracy kształtowało się 
następująco: 

a) według przedziału wiekowego: 25-34 lat – od 28,8% w 2014 r. do 30,1% 
w 2017 r.; 18-24 lat – od 20,7% w 2014 r. do 13,0% w 2017 r.; 35-44 lat – od 
20,0% w 2014 r. do 22,7% w 2017 r.; 

b) według wykształcenia: gimnazjalne i poniżej – od 38,6% w 2014 r. do 41,5%  
w 2017 r.;  średnie (od 31,4% w 2014 r. do 28,9% w 2017 r.; zasadnicze 
zawodowe – od 21,8% w 2014 r. do 22,2% w 2017 r.11; 

c) według okresu pozostawania bez pracy: powyżej 24 m-cy – od 24,9% w 2014 r. 
do 27,0% w 2017 r.; 1-3 m-ce – od 18,7% w 2014 r. do 22,7% w 2017 r. 

d) według posiadanego stażu pracy: 1-5 lat – od 26,5% w 2014 r. do 30,3% 
w 2017 r.; do 1 roku – od 17,2% w 2014 r. do 18,5% w 2017 r.; bez stażu pracy – 
od 19,3% w 2014 r. do 13,3% w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-86) 

Z raportów monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych sporządzanych 
przez PUP12 wynikało, że podstawowym źródłem informacji o bezrobotnych  
i ofertach pracy według zawodów i specjalności były: dane gromadzone w systemie 
Syriusz przez powiatowe urzędy pracy; dane zamieszczone w ogólnopolskim 
serwisie internetowym13, analizy wynikające z badania ofert pracy realizowanego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (WUP), publikowanego w Internecie; 
dane wynikające z badania lokalnych pracodawców prowadzonego przez PUP. 
Dodatkowo, na poziomie lokalnym, wykorzystywane były dane z Systemu Informacji 
Oświatowej MEN o absolwentach i uczniach szkół ponadgimnazjalnych. 

                                                      
11 Bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowili od 8,2% w 2014 r. do 7,5% w 2017 r. 
12 Dalej: „monitoring zawodów”. 
13 www.mz.praca.gov.pl (dostęp 16 maja 2018 r.). 

http://www.mz.praca.gov.pl/
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(dowód: akta kontroli str. 87-295) 

Z wyjaśnień kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) wynikało m.in., że 
źródłem informacji do analizy lokalnego rynku pracy są także: kontakty doradców 
klienta z lokalnymi pracodawcami, badania ankietowe pracodawców, informacje 
zawarte na stronach internetowych pracodawców oraz w lokalnej prasie  
(np. o naborach) oraz informacje od pracodawców o planowanych inwestycjach  
i zwolnieniach grupowych.  

(dowód: akta kontroli str. 296-300) 

Na potrzeby monitoringu zawodów, od 2015 r. prowadzone były badania lokalnych 
pracodawców. Badania miały na celu diagnozę sytuacji na rynku pracy w danym 
roku oraz planowanych zmian w wielkości, a także strukturze zatrudnienia w roku 
następnym. Badaniem objęte zostały podmioty zatrudniające przynajmniej jednego 
pracownika. Badana próba cechowała się reprezentatywnością na poziomie 
wielkości przedsiębiorstw, wyrażoną liczbą zatrudnionych (do 9 osób, od 10 do 49 
osób, od 50 do 249 osób oraz 250 osób i więcej). W latach 2015-2017 w badaniach 
uczestniczyło odpowiednio: 69, 68 i 69 pracodawców, co stanowiło 6% 
pracodawców znajdujących się w rejestrze systemu Syriusz.  

(dowód: akta kontroli str. 297-298) 

PUP pozyskiwał informacje na temat liczby osób aktywnych i biernych zawodowo 
z lokalnych danych GUS i wykorzystywał je w analizach rynku pracy sporządzanych 
w związku z wnioskowaniem o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 301-535) 

Najczęściej wskazywane (powtarzające się w poszczególnych latach) w raportach  
z monitoringu zawodów oraz w Barometrze zawodów14 zawody deficytowe  
i nadwyżkowe15 to m.in.: 

 zawody maksymalnie nadwyżkowe: kasjerzy bankowi i pokrewni, średni personel 
ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp, ratownicy medyczni, 

 zawody nadwyżkowe: mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych,  
specjaliści nauczania i wychowania, ogrodnicy, opiekunowie dziecięcy, 

 zawody zrównoważone: analitycy systemów komputerowych i programiści,   

 zawody deficytowe: robotnicy robót stanu surowego i pokrewni, robotnicy 
budowlani robót wykończeniowych i pokrewni, inżynierowie do spraw przemysłu  
i produkcji, 

 zawody maksymalnie deficytowe: robotnicy wykonujący prace proste  
w ogrodnictwie i sadownictwie, inżynierowie chemicy i pokrewni, sortowacze 
odpadów, chemicy. 

Za opracowanie i upowszechnianie ww. raportów odpowiedzialny był doradca 
zawodowy zatrudniony w komórce poradnictwa zawodowego PUP, tj. w CAZ. Do 
realizacji badania Barometru zawodów wyznaczeni byli pracownicy działów CAZ 
(pośrednicy pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego) oraz 
Instrumentów Rynku Pracy. Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację tego 
badania był kierownik CAZ. Głównymi użytkownikami ww. raportu były m.in.: 

                                                      
14 Począwszy od 2015 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowane jest na poziomie lokalnym 

badanie jakościowe „Barometr zawodów” będące krótkookresową (jednoroczną) prognozą zapotrzebowania na zawody. 
Badanie jest koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy i odbywa się raz w roku. 

15 Część zawodów deficytowych i nadwyżkowych zmieniała się w kolejnych latach. 
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powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, właściwe ministerstwo, władze oświatowe, 
instytucje szkoleniowe, osoby uczące się.  

(dowód: akta kontroli str. 87-297, 536-538) 

Według wyjaśnień kierownika Działu Instrumentów Rynku Pracy (IRP), wskaźniki 
osiąganej przez PUP efektywności zatrudnieniowej i kosztowej wykorzystywane były 
przy planowaniu, realizacji i finansowaniu poszczególnych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych w danym roku. Po analizie skuteczności podejmowanych 
działań w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, PUP ograniczał realizację 
tych form, które były nieefektywne.  

(dowód: akta kontroli str. 571-583) 

Wybór form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób,  
w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu rypińskiego na finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej, każdorazowo został pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatową Radę Rynku Pracy (od 2015 r.).   

(dowód: akta kontroli str. 539-565) 

1.2. Wydatki ogółem Urzędu na zadania związane z finansowaniem aktywizacji 
zawodowej zwiększały się w kolejnych latach i wyniosły: w 2014 r. – 6 368,4 tys. zł; 
w 2015 r. – 8 109,5 tys. zł; w 2016 r. – 8 985,2 tys. zł; w 2017 r. – 10 328,3 tys. zł. 
Stanowiły one odpowiednio: 98,4%; 100,0%; 99,3% oraz 99,6% środków 
zaplanowanych na te zadania. 

Na realizację wybranych form aktywizacji zawodowej przeznaczono: 

 w 2014 r. – najwięcej na staż (2 781,3 tys. zł, tj. 43,7% środków ogółem), prace 
interwencyjne (952,7 tys. zł, tj. 15,0%) i refundację kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy (950,4 tys. zł, tj. 14,9%), a najmniej na bon stażowy (3,8 tys. zł, 
tj. 0,1%) i na bon na zasiedlenie (58,5 tys. zł, tj. 0,9%); 

 w 2015 r. – najwięcej na staż (2 857,2 tys. zł, tj. 35,2%), refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (1 353,7 tys. zł, tj. 16,7%) i dotacje na działalność 
gospodarczą (1 350,0 tys. zł, tj. 16,6%), a najmniej na dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób 50+ (7,0 tys. zł, tj. 0,1%), bon zatrudnieniowy (14,9 tys. zł, 
tj. 0,2%) i bon stażowy (24,4 tys. zł, tj. 0,3%); 

 w 2016 r. – najwięcej na staż (2 982,8 tys. zł, tj. 33,2%), pozostałe formy 
aktywizacji16 (1 894,7 tys. zł, tj. 21,1%) i refundację kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy (1 156,0 tys. zł, tj. 12,9%), a najmniej na dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób 50+ (49,3 tys. zł, tj. 0,5%) i bon na zasiedlenie (96,2 tys. zł, 
tj. 1,1%); 

 w 2017 r. – najwięcej na pozostałe formy aktywizacji (2 777,0 tys. zł, tj. 26,9%), 
staż (2 529,7 tys. zł, tj. 24,5%) i refundację kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy (1 403,1 tys. zł, tj. 13,6%), a najmniej na bon na zasiedlenie (77,8 tys. zł,  
tj. 0,8%) i dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+ (124,2 tys. zł, tj. 1,2%). 

W 2018 r. najwięcej środków zaplanowano na pozostałe formy aktywizacji 
(2 785,2 tys. zł, tj. 34,7%), staż (2 120,8 tys. zł, tj. 26,4%) i refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (929,2 tys. zł, tj. 11,6%), a najmniej na roboty 
publiczne (654,0tys. zł, tj. 8,1%), prace interwencyjne (679,2 tys. zł, tj. 8,5%)  
i dotacje na działalność gospodarczą (782,9 tys. zł, tj. 9,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 566-570, 2487-2498) 

                                                      
16 Szkolenia, prace społecznie użyteczne, refundacja wynagrodzenia zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia. 
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Według wyjaśnień kierownika Działu IRP, na podział środków przeznaczonych na 
realizację poszczególnych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w każdym roku 
każdorazowo wpływ miały takie czynniki, jak m.in.: efektywność zatrudnieniowa  
i kosztowa osiągana w poszczególnych formach aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych; racjonalne i efektywne zagospodarowanie i wydatkowanie środków 
na aktywizację zawodową bezrobotnych; rozpoznawanie potrzeb pracodawców  
i osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej (profilowanie pomocy, 
tworzenie indywidualnych planów działania), wysokość i dostępność środków 
Funduszu Pracy (FP) na aktywizację zawodową bezrobotnych, dotychczasowe 
doświadczenie urzędu pracy w realizacji poszczególnych form aktywizacji.  

Zaplanowany podział środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu był  
w ocenie kierownika Działu IRP adekwatny i wystarczający do potrzeb, jakie w tym 
zakresie zgłaszali pracodawcy i osoby bezrobotne. Żaden z wniosków składanych 
przez pracodawców jak i bezrobotnych nie został rozpatrzony negatywnie z powodu 
braku środków. Kwoty limitów na finansowanie poszczególnych form aktywizacji  
w każdym roku ustalane były w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez 
bezrobotnych i pracodawców. Pod koniec każdego roku PUP ograniczał realizację 
niektórych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dotyczyło to w szczególności 
tych instrumentów rynku pracy, których finansowanie przechodzi na następny rok 
budżetowy (prace interwencyjne, staże). Miało to związek z ograniczoną 
możliwością zaciągania zobowiązań finansowanych z tytułu zawartych umów na 
aktywizację zawodową bezrobotnych na następny rok budżetowy. 

Kierownik Działu IRP wskazał ponadto, że w przypadku nowych instrumentów rynku 
pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 roku, 
PUP realizował tylko te formy aktywizacji, na które istniało zapotrzebowanie ze 
strony pracodawców czy bezrobotnych. Na pewne formy aktywizacji takie jak: grant 
na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki z FP na utworzenie stanowiska 
dla bezrobotnego, pożyczki z FP na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja 
składek dla bezrobotnych do 30 roku życia, bon szkoleniowy, zarówno pracodawcy 
jak i bezrobotni nie zgłaszali zapotrzebowania. W związku z powyższym Urząd nie 
realizował tych form z uwagi na brak zainteresowania nimi pracodawców jak  
i bezrobotnych. Po początkowym okresie realizacji bonu stażowego i bonu 
zatrudnieniowego w latach 2014-2015, PUP odstąpił w latach późniejszych  od 
realizacji tych form. W przypadku bonu stażowego w kolejnych latach brak było 
zainteresowania bezrobotnych jak i pracodawców tą formą aktywizacji. Ponadto po 
zakończeniu realizacji bonu stażowego osiągano niską i krótkotrwałą efektywność 
zatrudnieniową. W przypadku bonu zatrudnieniowego było małe zainteresowanie 
bezrobotnych jak i pracodawców tą forma aktywizacji zawodowej. Ponadto w 2016 r. 
została wprowadzona konkurencyjna, a przede wszystkim znacznie korzystniejsza 
finansowo dla pracodawcy, forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku 
życia w postaci refundacji pracodawcy przez okres 12 miesięcy części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia  skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, 
która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Dało 
gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące, a w dalszej perspektywie 
szanse na stabilne zatrudnienie.  

(dowód: akta kontroli str. 571-583) 

W okresie objętym kontrolą podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych były środki pochodzące z FP przyznane 
algorytmem oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  

Według wyjaśnień kierownika Działu IRP, kiedy otrzymane środki na aktywizację 
zawodową bezrobotnych nie wystarczały na realizację wybranych form według 
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zaplanowanych potrzeb, PUP każdorazowo ubiegał się o pozyskanie dodatkowych 
środków z rezerwy FP.  W latach 2014-2018 PUP złożył łącznie 25 takich wniosków.   
Zmiany w zapotrzebowaniu środków na poszczególne formy aktywizacji wynikają  
z tego, iż w ciągu roku na pewne formy zapotrzebowanie może się zmniejszać a na 
inne zwiększać. Urząd takie sytuacje na bieżąco monitoruje i na nie reaguje, 
dokonując stosownych przesunięć środków pomiędzy formami.   

Kierownik Działu IRP wskazał ponadto, że w przypadku powstania nadwyżki 
środków (np. oszczędności z tytułu przerwania staży) w projektach 
współfinansowanych z EFS, urząd każdorazowo występował do WUP z wnioskiem  
o dokonanie zmian projekcie. Najczęściej wiązało się to ze zwiększeniem potrzeb 
przeznaczenia środków na takie formy, jak: środki dla bezrobotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie lub refundację kosztów wyposażenia 
stanowisk pracy.  Natomiast w przypadku realizacji wniosków z rezerwy FP, Urząd 
dokonywał zmian w obrębie danego programu polegających m.in.: na przesunięciu 
powstałych oszczędności pomiędzy formami aktywizacji w ramach jednego 
programu, na warunkach zawartych w Zasadach ubiegania się o środki rezerwy 
Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez 
powiatowe i wojewódzkie urzędu pracy17. Z kolei w przypadku konieczności 
przesunięć środków między programami z rezerwy FP, Urząd każdorazowo 
występował do Marszałka Województwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
przesunięcie środków rezerwy pomiędzy programami. 

(dowód: akta kontroli str. 571-583, 584-1672) 

Podstawową barierą utrudniającą wykorzystanie nowych form aktywizacji, w ocenie  
kierownika Działu IRP, był brak lub małe zainteresowanie pracodawców 
i bezrobotnych nowymi formami aktywizacji. Nie były one na tyle atrakcyjne 
finansowo, żeby zastąpić stare, dotychczas realizowane formy aktywizacji.  W opinii 
przedstawianej pracownikom PUP przez pracodawców i bezrobotnych, barierą był 
bardziej skomplikowany i sformalizowany proces realizacji niektórych nowych form 
aktywizacji.   

Ze względu na brak zainteresowania pracodawców i bezrobotnych PUP nie 
realizował w okresie 2014-2017 takich nowych form, jak: grant na telepracę, 
świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z FP na utworzenie stanowiska pracy dla 
bezrobotnego, pożyczka z FP na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja 
składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia, bon 
szkoleniowy. Jak podał kierownik Działu IRP, zarówno bezrobotni, jak i pracodawcy 
byli zainteresowani wyłącznie bezzwrotnymi dotacjami czy refundacjami, które były 
na przestrzeni całego roku oferowane i dostępne  w PUP.  

Spośród nowych form aktywizacji PUP realizował w latach 2014-2017: bon 
zatrudnieniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.  

Z realizowanych w badanym okresie nowych form, największym zainteresowaniem 
bezrobotnych cieszył się bon na zasiedlenie. Natomiast pracodawcy przy 
zatrudnianiu bezrobotnych najczęściej zainteresowani byli subsydiowanym 
zatrudnieniem w postaci dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku 
życia.    

Z nowych programów wprowadzonych w 2014 r. nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia, PUP realizował program regionalny w porozumieniu i współpracy  
z WUP. Realizację pierwszego programu regionalnego PUP rozpoczął w 2016 roku, 

                                                      
17 Ogłaszanymi co roku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

https://www.mpips.gov.pl/.../Zasady%20dot.%20rezerwy%20Ministra%20MPiPS%20 
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był on skierowany do bezrobotnych w wieku 30-50 lat, w tym głównie kobiet, osób 
bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych. W 2017 roku  Urząd 
także realizował program regionalny, skierowany do podobnej grupy bezrobotnych, 
jak w 2016 roku.  

(dowód: akta kontroli str. 571-583) 

1.3. Liczba pracowników pełniących w PUP funkcję doradcy klienta  
w poszczególnych latach objętych kontrolą była zgodna z minimalną liczbą 
doradców klienta ustaloną dla PUP na lata 2015-2017 na podstawie § 86, a na rok 
2014 – na podstawie § 86 w związku z § 89 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy18. 

Liczba doradców klienta w poszczególnych latach objętych kontrolą była wyższa od 
minimalnej ustalonej dla PUP i wynosiła odpowiednio: 

 12 (przy ustalonym minimum 8,5), co stanowiło 32,4% zatrudnionych w PUP 
(37), 

 13 (przy min. 8,5), co stanowiło 35,1% zatrudnionych w PUP (37), 

 14 (przy min. 9) i 14, co stanowiło 38,9% zatrudnionych w PUP (36), 

 14 (przy min. 8,5), co stanowiło 35,9% zatrudnionych w PUP (39). 

W poszczególnych latach badanego okresu liczba osób bezrobotnych 
przypadających na pracowników pełniących określone funkcje kształtowała się 
następująco: 

 na jednego doradcę klienta przypadało odpowiednio: 275, 204, 168 i 141 
bezrobotnych; 

 na jednego pośrednika pracy przypadało odpowiednio: 550, 441, 392 i 330 
bezrobotnych; 

 na jednego doradcę zawodowego przypadało odpowiednio: 824, 662, 588 i 495 
bezrobotnych; 

 na jednego specjalistę do spraw rozwoju zawodowego przypadało odpowiednio: 
1 649, 1 324, 1 176 i 1 979 bezrobotnych. 

Funkcję doradcy klienta w PUP pełnili pracownicy zajmujący stanowiska, o których 
mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, tj. pracownicy zatrudnieni na 
stanowisku pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. spraw 
rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów. Nie było przypadków 
powierzenia funkcji doradcy klienta pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 
innych, niż wyżej wymienione. W szczególności funkcji tej nie pełnili pracownicy 
zatrudnieni w stopniu stażysty. 

Według wyjaśnień kierownika CAZ, liczba doradców klienta była w poszczególnych 
latach wystarczająca i zapewniała sprawną obsługę klientów. W odniesieniu do 
liczby osób, jaką doradca klienta mógł obsłużyć w ciągu dnia, jak i czasu obsługi 
klienta, trudno dać jednoznaczną odpowiedź, bowiem jest to zależne od wielu 
czynników, takich jak: rodzaj wizyty (np. wizyta związana z profilowaniem, 
przygotowaniem indywidualnych planów działania (IPD), z przedłożeniem propozycji 
pracy lub innej formy aktywizacji, z rozliczeniem skierowania), potrzeby klienta 
będące przedmiotem danego spotkania (np. konieczność ukierunkowania klienta 
przed rozmową kwalifikacyjną), ograniczeń zdrowotnych czy zdolności 
percepcyjnych i komunikacyjnych danego klienta, zaangażowania i mobilności 
danego klienta, problemu z jakim się zwraca, czy też konieczności przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego w danej sprawie. Wizyta może trwać od 10 do 30 

                                                      
18 Dz. U. poz. 667. 
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minut, a w sytuacjach szczególnych nawet dłużej. Statystycznie rzecz ujmując,  
w ciągu dnia liczba wizyt na osobę w badanym okresie wynosiła od 6 do 8 (w ciągu 
dnia było od 77 do 107 wizyt – średnio 93, w miesiącu od 1 614 do 2 260 - średnio 
1 942, a w roku od 19 373 do 27 119 – średnio 23 302). 

(dowód: akta kontroli str. 296-300) 

W 2014 r. zatrudnionych w PUP było 12 osób pełniących funkcję doradcy klienta,  
a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła na koniec roku 3 297 osób. Na 
jednego pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta przypadało 275 osób 
bezrobotnych. W 2017 r. zatrudnionych w PUP było 14 osób pełniących funkcję 
doradcy klienta (wzrost o 17%), a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 
na koniec roku 1979 osób (spadek o 40%). Na jednego pracownika pełniącego 
funkcję doradcy klienta przypadało 141 osób bezrobotnych (spadek o 49%).  

(dowód: akta kontroli str. 1673-1687) 

Według wyjaśnień kierownika CAZ, wprowadzenie funkcji doradcy klienta, który  
z założenia ma towarzyszyć bezrobotnemu od momentu rejestracji przez cały okres 
pozostawania w ewidencji PUP, było pozytywną zmianą. Poprzez 
przyporządkowanie klientów większej liczbie pracowników, niż przed nowelizacją 
przepisów w 2014 r., stało się możliwe sprawniejsze monitorowanie losów 
poszczególnych klientów i podniesienie jakości ich obsługi. Już pierwszy kontakt 
z klientem w czasie profilowania pomocy daje w pewnym stopniu możliwość 
rozpoznania potencjału zawodowego klienta, jego potrzeb, ale także jego motywacji 
i gotowości do podejmowania pracy, co jest z kolei podstawą do zaplanowania 
ścieżki postępowania z klientem w IPD zgodnej z ustalonym profilem pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 296-300) 

1.4. Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy według stanu na koniec lat 
badanego okresu wynosiła: 

 w 2014 r. –  2 980 osób, co stanowiło 95,76% ogółu bezrobotnych na koniec roku 
(3 112), z tego z profilem pomocy: I – 97, II – 2 038, III – 845; 

 w 2015 r. – 2 617 osób, co stanowiło 98,87% ogółu bezrobotnych na koniec roku 
(2 647), z tego z profilem pomocy: I – 79, II – 1 694, III – 844; 

 w 2016 r. – 2 325 osób, co stanowiło 98,89% ogółu bezrobotnych na koniec roku 
(2 351), z tego z profilem pomocy: I – 59, II – 1 337, III – 929; 

 w 2017 r. – 1 956 osób, co stanowiło 98,84% ogółu bezrobotnych na koniec roku 
(1 979), z tego z profilem pomocy: I – 24, II – 969, III – 963. 

(dowód: akta kontroli str. 1688-1722) 

W celu ustalenia profilu pomocy dla osoby bezrobotnej Urząd wykorzystywał 
wystandaryzowany Kwestionariusz do profilowania pomocy19.  

(dowód: akta kontroli str. 1723-1825) 

Zdaniem kierownika CAZ pytania zawarte w Kwestionariuszu, przy założeniu, że 
bezrobotny odpowiada na nie szczerze i z zaangażowaniem, ułatwiają rozpoznanie 
potrzeb bezrobotnego w kontekście jego gotowości do wejścia lub powrotu na rynek 
pracy oraz oddalenia od rynku pracy. Jednak w ocenie doradców klienta 
realizujących profilowanie, niektóre pytania i przypisane do nich katalogi możliwych 
odpowiedzi nie są precyzyjne i nie wyczerpują możliwych odpowiedzi. Np. pytania 
dotyczące tego, czy bezrobotny posiada uprawnienia i umiejętności zawodowe,  

                                                      
19 Na podstawie podręcznika dla pracowników powiatowych urzędów pracy „Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych”, 

przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w maju 2014 r. (wersja 2 uaktualniona we wrześniu 2016 r. 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). 
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w kontekście dostępnych odpowiedzi „tak – przydatne na lokalnym rynku pracy” 
oraz „tak – nieprzydatne na lokalnym rynku pracy”, odnieść można wyłącznie do 
sytuacji posiadania pojedynczych uprawnień, a nie sytuacji, gdy dana osoba 
posiada kilka uprawnień czy umiejętności zawodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1826-1831) 

Badanie w zakresie profilowania bezrobotnych20 wykazało m.in., że: 

 PUP ustalił dla bezrobotnych profil w większości w terminie nieprzekraczającym 
7 dni od rejestracji, a w trzech przypadkach w czasie nie przekraczającym 30 dni.  

Według wyjaśnień kierownika CAZ, osoby bezrobotne przy rejestracji otrzymują 
informację o wyznaczeniu terminu stawiennictwa u doradcy klienta w celu 
ustalenia profilu pomocy w okresie do 7 dni, przy czym są jednocześnie 
informowane o możliwości zgłoszenia się na profilowanie bezpośrednio po 
rejestracji. Ewentualne opóźnienia w ustaleniu profilu są spowodowane np. 
niestawiennictwem, podjęciem pracy, zwolnieniem lekarskim, koniecznością 
dostarczenia brakujących dokumentów w związku z rejestracją. 

(dowód: akta kontroli str. 1826) 

 dla 12 osób zarejestrowanych jako bezrobotne przed dniem wejścia w życie 
ustawy z 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych ustaw21, PUP ustalił profil pomocy do 
końca 2014 r. 

W okresie od dnia obowiązywania znowelizowanej ustawy o promocji 
zatrudnienia do końca 2014 r. w PUP ustalono profil pomocy łącznie dla 4 154 
osób bezrobotnych, z tego: dla 187 osób profil pomocy I (4,5%), dla 2 954 osób 
profil pomocy II (71,1%) i dla 1 013 osób profil pomocy III (24,4%). W końcu roku 
2014 w ewidencji pozostawało 3 112 osób, z których nie sprofilowano 132,  
w tym: 99 kobiet pozostających w braku gotowości do podjęcia pracy ze względu 
na opiekę nad dzieckiem (urlop macierzyński); 33 nowo zarejestrowanych, którzy 
mieli wyznaczony termin na profilowanie przypadający na początek 2015 r., bądź 
którzy nie zgłosili się na profilowanie w terminie wyznaczonym. 

 (dowód: akta kontroli str. 1826-1830) 

 po ustaleniu profilu pomocy PUP każdorazowo informował osoby bezrobotne  
o formach pomocy przysługujących w danym profilu w formie: ustnej przez 
doradcę klienta; pisemnej – w formie dokumentu Informacja dotycząca 
możliwych form pomocy w ramach ustalonego profilu (poświadczanego 
podpisem przez bezrobotnego); ulotki o profilowaniu oraz informacji 
zawieszonych na tablicy ogłoszeń CAZ. W badanej próbie nie wystąpiły 
przypadki, że bezrobotni byli zainteresowani innymi formami pomocy, niż 
przewidziane w ramach przydzielonego im profilu pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 1832-1838) 

                                                      
20 Ustaleń w zakresie profilowania bezrobotnych dokonano na losowo wybranej próbie 80 bezrobotnych:  
- 40 bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy – osoby korzystały w okresie objętym kontrolą z następujących form 

aktywizacji zawodowej: bonu na zasiedlenie (14 osób), bonu stażowego (4 osoby), pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 10 osób, dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia (12 osób); 

- 20 bezrobotnych, dla których ustalono I profil pomocy, w tym 10 osób, które na dzień rozpoczęcia kontroli zostały 
wyrejestrowane z rejestru bezrobotnych oraz 10 osób, które na dzień rozpoczęcia kontroli były nadal zarejestrowane jako 
bezrobotne; 

- 20 bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, w tym 10 osób, które w okresie objętym kontrolą ukończyły realizację 
działań przewidzianych w IPD oraz 10 osób, dla których termin realizacji tych działań jeszcze nie upłynął; 

- dodatkowo 12 bezrobotnych, u których w badanym okresie nastąpiła zmiana profilu. 
21 Dz. U. 598 ze zm, weszła w życie z dniem 27 maja 2014 r. 
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W kontrolowanym okresie zmian profilu pomocy dokonano w 413 przypadkach,  
w tym: w 2014 r. – w 2 przypadkach (jeden z I na II i jeden z II na III),  
w 2015 r. –w 5 przypadkach (w 4 z I na II i 1 z III na II), w 2016 r. – w 201 
przypadkach (z I na II w 144, z II na III w 26, z III na II w 31) i w 2017 r. – w 205 
przypadkach (w 163 z I na II, w 13 z II na III, w 27 z III na II i w 2 z II na I). 

(dowód: akta kontroli str. 1831) 

W badanej próbie zmiana profilu w 16 przypadkach nastąpiła na wniosek 
bezrobotnego, a w 3 – z inicjatywy PUP. Wyniki badań wskazują na to, że przyczyny 
zmiany profilu były m.in. następujące: 

a) w przypadku zmiany profilu pomocy z I na II: 

- brak odpowiednich ofert pracy dla bezrobotnego na lokalnym rynku pracy, 
konieczność wsparcia instrumentami rynku pracy w celu skutecznej aktywizacji; 

- bezrobotny pomimo postawy wskazującej na dużą własną aktywność i wysoki 
poziom samodzielności w poszukiwaniu pracy był oddalony od rynku pracy  
i wymagał wsparcia, ponieważ nie posiadał doświadczenia zawodowego; 

b) w przypadku zmiany profilu z II na III: 

- bezrobotny swoją postawą wykazywał brak motywacji i chęci do zmiany swojej 
sytuacji na rynku pracy, pożądane było zastosowanie pomocy w formie aktywizacji 
zawodowej oraz instrumentów integracji społecznej; 

- bezrobotny był po długotrwałej niezdolności do pracy (w związku ze złym stanem 
zdrowia), która wymagała zastosowania wobec niego zarówno pomocy w zakresie 
aktywizacji zawodowej, jak również w zakresie integracji społecznej; 

- bezrobotny ubiegał się o świadczenie społeczne (przedemerytalne, emerytura, 
renta) i nie był w związku z tym zainteresowany współpracą z urzędem pracy  
w celu powrotu na rynek pracy; 

c) w przypadku zmiany profilu z III na II: 

-  pomimo znacznego oddalenia od rynku pracy trudna sytuacja finansowa 
bezrobotnego motywowała go do szybkiego powrotu na rynek pracy; 

- bezrobotny swoją postawą wykazywał wysoką motywację do podjęcia pracy i było 
możliwe zastosowanie wobec niego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej 
bez konieczności stosowania działań z zakresu integracji społecznej; 

- bezrobotny był znacząco oddalony od rynku pracy jednak wykazywał gotowość do 
współpracy z urzędem pracy, zwłaszcza w zakresie uzyskania propozycji 
odpowiedniej pracy lub uaktualnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych; 

d) w przypadku zmiany profilu z II na I: 

- bezrobotny pomimo pewnego oddalenia od rynku pracy nie oczekiwał wsparcia ze 
strony urzędu pracy, wykazywał dużą motywację, aby powrócić na rynek pracy, 
potrafił poruszać się po rynku pracy i deklarował samodzielność w jej 
poszukiwaniu. 

Wyniki badań wskazują, że spełnione zostały przesłanki do zmiany ustalonego 
profilu dla bezrobotnego, określone w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
profilowania.  

(dowód: akta kontroli str. 1826-1831, 1839-1888) 

W kwestii doświadczeń i spostrzeżeń PUP odnośnie do profilowania pomocy dla 
bezrobotnych kierownik CAZ wyjaśniła, że w jej ocenie: Poprzez profilowanie 
dokonano segmentacji bezrobotnych, które ma zarówno swoje dobre jak i złe strony. 
Dopuszczanie pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych nie wykazujących 
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gotowości do podjęcia zatrudnienia, tj. osób dla których ustalono profil pomocy III, 
wydaje się być sprzeczne z definicją dot. bezrobotnego, zgodnie z którą bezrobotny 
powinien być zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia. Z drugiej jednak strony 
należy stwierdzić, że niezależnie od profilowania, zawsze w rejestrach urzędów 
pracy pozostawały osoby niezainteresowane pracą a jedynie uzyskaniem 
ubezpieczenia społecznego, toteż formalne przyporządkowanie ich do III profilu 
pomocy pozwala uniknąć kierowania ich do pracodawców w ramach usługi 
pośrednictwa pracy, a tym samym minimalizować niepożądane sytuacje  
w kontaktach z pracodawcą dotyczące posyłania do pracodawcy niewłaściwych 
kandydatów. Doradca klienta ma również dzięki temu więcej czasu na pracę  
z osobami faktycznie oczekującymi pomocy, tj. osobami z ustalonym II profilem 
pomocy. Z kolei ograniczenie możliwości korzystania z form pomocy dla osób  
z ustalonym I profilem pomocy, przy równoczesnym nastawieniu pracodawców na 
lokalnym rynku pracy na korzystanie z subsydiowanego zatrudnienia, jest barierą  
w aktywizacji tych osób. Osoby dobrze radzące sobie same na rynku nie potrzebują 
zarejestrowania w urzędzie pracy. W kontekście powyższego można by stwierdzić, 
że powinny ewentualnie funkcjonować dwa profile pomocy, tj. jeden dla osób  
z obecnego I i II profilu pomocy – chętnych i gotowych do podjęcia pracy, a drugi dla 
osób z obecnego III profilu pomocy – dla osób oddalonych znacznie od rynku pracy  
i niegotowych do podjęcia zatrudnienia, które w miarę możliwości urzędu pracy 
należałoby starać się przywracać na rynek pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 1826-1830) 

1.5. Z danych statystycznych PUP (sprawozdań MPiPS-01) wynikało, że w latach 
2014-2017 doradcy klienta przygotowali łącznie 12 761 IPD, w tym  
w poszczególnych latach odpowiednio: 3 366, 3 121, 3 320 oraz 2 954. 

(dowód: akta kontroli str. 1688-1721, 1889) 

Badanie dokumentacji dotyczącej profilowania na losowo wybranej próbie 80 
bezrobotnych wykazało m.in., że: 

 przygotowane przez Urząd IPD zawierały wszystkie elementy określone  
w art. 34a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia; 

 IPD były przygotowywane przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego. 
Zgodę na przeprowadzenie IPD bezrobotny potwierdzał na piśmie (opracowano 
odpowiednie druki dla poszczególnych profili pomocy). 

(dowód: akta kontroli str. 1890-1903) 

 bezrobotny był informowany pisemnie (na odpowiednim, dodatkowym druku)  
o możliwych formach pomocy w ramach ustalonego profilu; 

Ustalając możliwe formy pomocy PUP posiłkował się Katalogiem form pomocy22.  
W uwagach odnoszących się do poszczególnych, wymienionych form 
zaznaczono, że warunkiem skorzystania z nich jest dysponowanie środkami 
finansowymi na ich realizację przez PUP oraz spełnienie wymagań formalnych 
określonych w przepisach prawa, a także kryteriów obowiązujących  
w realizowanych projektach. 

(dowód: akta kontroli str. 1904-1911, 2499-2502) 

 PUP przygotowywał indywidualne plany działania dla bezrobotnych w terminach 
zgodnych z określonymi w art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, tj. nie 
później niż w terminie 60 dni od dnia określenia profilu pomocy; 

                                                      
22 Opracowanym przez MPiPS Departament Rynku Pracy 10 czerwca 2014 r. 
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 w IPD zawarto informacje na temat preferencji bezrobotnych odnośnie do 
sposobu aktywizacji, rodzaju pracy, którą chcieliby podjąć, a także ich 
kwalifikacji. Informacje te były zbieżne z dalszymi działaniami PUP w zakresie 
aktywizacji tych bezrobotnych; 

 PUP kontaktował się z bezrobotnym w okresie realizacji IPD w terminach 
określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania pomocy 
dla bezrobotnego23, tj. co najmniej raz na 60 dni w okresie realizacji IPD;  

Kontakt był realizowany poprzez spotkania z bezrobotnym w siedzibie PUP. 
Bezrobotny otrzymywał Terminarz klienta, w którym zawarte były podstawowe 
obowiązki bezrobotnego/poszukującego pracy oraz odnotowywane były terminy 
zgłoszenia się w urzędzie z podpisem pracownika PUP. Każda wizyta była 
odnotowywana w Karcie bezrobotnego/poszukującego pracy oraz w systemie 
Syriusz. 

Przedmiotem spotkań – według wyjaśnień kierownika CAZ – było m.in.: 
omówienie aktualnej sytuacji zawodowej osoby bezrobotnej, określenie 
oczekiwań klienta wobec urzędu pracy, określenie barier w znalezieniu pracy, 
weryfikacja i aktualizacja ustaleń dotyczących realizacji IPD, omówienie 
ustalonych z doradcą klienta działań do samodzielnej realizacji (profil pomocy 
I i II), przedstawienie aktualnych propozycji ofert pracy i innych form pomocy, 
którymi dysponuje PUP (profil pomocy I i II). 

 w przypadku realizacji określonej formy pomocy na rzecz bezrobotnego  
w ramach IPD przez inny podmiot (np. pracodawcę), PUP kontaktował się z tym 
podmiotem co najmniej raz na 60 dni – w 16 przypadkach badanej próby: w 12 
dotyczyło to podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, a w 4 – przyznania bonu 
stażowego; 

W trakcie tych spotkań – według wyjaśnień kierownika CAZ – następowała 
wymiana informacji na temat skierowanego bezrobotnego, w szczególności 
odnośnie do ewentualnego przerwania lub zakończenia przez bezrobotnego 
formy aktywizacji. Kontakty z pracodawcą dotyczyły weryfikacji obecności na 
stażu, a także realizacji zadań objętych programem stażu lub przerwania czy 
zakończenia stażu. 

 pomoc bezrobotnym na podstawie IPD realizowana była przez okres zgodny  
z określonym w § 7 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla 
bezrobotnego, a po upływie tego okresu, gdy nie udało się doprowadzić 
bezrobotnych do podjęcia pracy, PUP ustalił ponownie profil pomocy dla tych 
bezrobotnych i na jego podstawie określił nowy IPD24; 

 nowy IPD, opracowany na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia MPiPS  
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, różnił się w 24 przypadkach 
(na 80 zbadanych) od pierwszego opracowanego IPD tym, że wprowadzono  
w nim nowe rozwiązania co do aktywizacji bezrobotnego. W 18 przypadkach 
wiązało się to ze zmianą profilu, a w pozostałych sześciu: poszerzono zakres 
działań do samodzielnej realizacji (2), poszerzono zakres usług i instrumentów  
o formę dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok 
życia, ze względu na trudności ze znalezieniem pracy (2), poszerzono zakres 
usług i instrumentów o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie 

                                                      
23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla 

bezrobotnego (Dz. U. poz. 631), dalej: „rozporządzenie MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego”. 
24 W 16 przypadkach badanej próby (po 8 w profilu I i III). 
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działalności gospodarczej (1), poszerzono zakres działań do samodzielnej 
realizacji o rozmowę rekrutacyjną w sprawie pracy (1);  

 odnotowano w badanej próbie 56 przypadków przerwania realizacji IPD  
w związku z utratą statusu bezrobotnego. Powodem było: podjęcie pracy  
w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który 
ukończył 50 rok życia (12); podjęcie działalności gospodarczej (otrzymanie 
pożyczki lub jednorazowo środków na podjęcie działalności (10); podjęcie 
zatrudnienia w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie (14); podjęcie pracy 
we własnym zakresie, bez skierowania PUP (14); niestawiennictwo  
w wyznaczonym terminie (3); nabycie świadczenia z pomocy społecznej (1); 
wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji (2). W przypadku, gdy 
powodem tym było podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej ustalono, 
że przerwanie realizacji IPD w związku z utratą statusu bezrobotnego miało  
związek z aktywizacją prowadzoną w ramach IPD. 

(dowód: akta kontroli str. 1839-1885)  

Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie profilowania bezrobotnych 
oraz udzielania im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej w ramach tych 
profili było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w PUP 28 listopada 2017 r. przez 
przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury we 
Włocławku. Okres objęty kontrolą obejmował rok 2016. Działalność Urzędu w ww. 
zakresie została oceniona pozytywnie. 

(dowód: akta kontroli str. 1912-1919) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

PUP podejmował działania, które określały potrzeby i oczekiwania lokalnego rynku 
pracy, analizował zmiany zachodzące na tym rynku w zestawieniu ze stosowanymi 
formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Propozycje podziału środków 
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu były każdego roku 
opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy. Z badanej dokumentacji wynikało, 
że osoby bezrobotne miały ustalany profil pomocy oraz indywidualny plan działania 
zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Zmiana profilu pomocy 
ustalonego bezrobotnemu następowała zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu w sprawie profilowania. 

2. Prawidłowość udzielania wsparcia bezrobotnym  
w ramach działań określonych w indywidualnych 
planach działania 

2.1. Na podstawie wybranej próby IPD dla 80 bezrobotnych ustalono, że 
zaproponowane w IPD formy pomocy były zgodne z ustalonym profilem 
bezrobotnego. 

Formy pomocy, jakie zastosowano wobec bezrobotnych poddanych analizie, były 
następujące: 

 w profilu I: pośrednictwo pracy (20 przypadków); 

 w profilu II: pośrednictwo pracy (33 przypadki), poradnictwo zawodowe (24), 
podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego, który 
ukończył 50 rok życia (12), prace interwencyjne (7), roboty publiczne (2), staż 
(8), szkolenia/kursy (5), przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (11), pożyczka na rozpoczęcie działalności 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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gospodarczej (1), bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia (2), bon na 
zasiedlenie bezrobotnego do 30 roku życia (14), refundacja wynagrodzenia za 
bezrobotnego do 30 roku życia (2); 

 w profilu III: pośrednictwo pracy (17 przypadków), prace społecznie-użyteczne 
(2), roboty publiczne (1). 

Udzielanie wsparcia bezrobotnym w ramach większości badanych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami25.  

(dowód: akta kontroli str. 1920-2437, 2585)  

2.2. W PUP funkcjonowały mechanizmy kontroli zarządczej, dotyczące 
prawidłowości wydatkowania środków na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu, a sformalizowane reguły tej kontroli przewidywały jednolite procedury 
postępowania dla wszystkich wybranych form pomocy bezrobotnym. 

Zarządzeniem Nr 8/2010 Dyrektora PUP z 1 grudnia 2010 r.26 wprowadzono 
procedury kontroli zarządczej w PUP, których podstawą były standardy kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych zawarte w Komunikacie nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.27 W zakresie mechanizmów kontroli określono 
m.in., że kierownicy działów dokonują kontroli wewnętrznej w podległych im 
komórkach. Kontrole te są planowane. Kierownicy przedkładają Dyrektorowi PUP do 
zatwierdzenia plany kontroli półrocznej oraz sprawdzają wykonanie zaleceń 
pokontrolnych przez podległe komórki i składają Dyrektorowi sprawozdanie z ich 
realizacji. 

Zarządzeniem Nr 9/2010 Dyrektora PUP z 1 grudnia 2010 r.28 wprowadzono 
Regulamin zarządzania ryzykiem w PUP29. Określono w nim m.in., że identyfikacja 
ryzyka polega na ustaleniu listy celów i zadań do realizacji uwzględniającej podział 
na działy i samodzielne stanowiska, a co najmniej raz w roku do listy zadań należy 
opracować wykaz zdarzeń niepewnych – ryzyk, wraz z funkcjonującymi  
i proponowanymi mechanizmami kontroli ograniczającymi występujące ryzyko. 

(dowód: akta kontroli str. 2438-2451) 

Dyrektor PUP składała w Starostwie Powiatowym w Rypinie coroczne Oświadczenie 
o stanie kontroli zarządczej wraz ze sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli 
zarządczej w PUP. 

(dowód: akta kontroli str. 2452-2456) 

                                                      
25 Za wyjątkiem bonu na zasiedlenie, co opisano w sekcji „ustalone nieprawidłowości”. 
26 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie. 
27 Komunikat w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).  
28 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie. 
29 Dział Ewidencji i Świadczeń określił ryzyka finansowe związane z właściwym dokonywaniem rejestracji oraz przyznawania 

i dokonywania wypłat świadczeń (ryzyka umiarkowane) oraz mechanizmy (metody) przeciwdziałania ryzykom. 
Dział Instrumentów Rynku Pracy określił ryzyka finansowe związane m.in. z prawidłową realizacją założeń programów rynku 
pracy i projektów, prawidłową realizacją limitów programów rynku pracy i osiągnięciem zakładanych celów  
i rezultatów (ryzyka umiarkowane) oraz metody przeciwdziałania tym ryzykom. 
W Centrum Aktywizacji Zawodowej w badanym okresie zidentyfikowano takie ryzyka, jak m.in.: 
-  ryzyko zewnętrzne związane z niewystarczającą liczbą ofert pracy wynikającą z trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy 

(ryzyko poważne i wymaga reakcji ze strony jednostki), 
-  ryzyko finansowe związane z prawidłowym wydatkowaniem środków na szkolenia (ryzyko umiarkowane, wymaga uwagi 

i należy je monitorować), 
-  ryzyko działalności związane z organizacją i podejmowaniem decyzji odnośnie aktywizowania właściwych osób 

bezrobotnych lub poszukujących pracy zgodnie z założeniami danego programu (ryzyko umiarkowane, wymaga uwagi 
i należy je monitorować), 

-  ryzyko zewnętrzne dotyczące środowiska prawnego związane ze zmianą przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
 instytucjach rynku pracy (ryzyko umiarkowane, wymaga uwagi i należy je monitorować), 

-  ryzyko zewnętrzne związane z kierowaniem kolejnych kandydatów na zwolnione stanowisko pracy w przypadku 
konieczności uzupełnienia stanowiska pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez uprzednio skierowanego 
bezrobotnego lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kp (ryzyko poważne i wymaga reakcji ze strony 
jednostki). 
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2.3. W umowach zawieranych przez PUP na realizację danej formy przewidziano 
następujące sposoby zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków 
publicznych w przypadku: 

a) środków na podjęcie działalności gospodarczej: 

  niedotrzymanie warunków umowy – zwrot przyznanych środków z odsetkami,  

 śmierć bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do 
upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – zwrot 
wypłaconych środków w wysokości proporcjonalnej do okresu 
nieprowadzenia tej działalności, 

 zabezpieczenie zwrotu środków FP - umowy poręczenia;  

b) bonu na zasiedlenie:  

 nie wywiązanie się bezrobotnego z warunków umowy – zwrot całości bonu 
lub zwrot proporcjonalny do otrzymanej kwoty bonu na zasiedlenie, 

 zabezpieczenie  zwrotu bonu na zasiedlenie – poręczenie;   

c) bonu stażowego: 

  niezatrudnienie bezrobotnego po odbyciu stażu przez okres dalszych 
6 miesięcy zgodnie z warunkami umowy – brak wypłaty premii; 

d) zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnych po 50 roku 
życia: 

  niewywiązanie się przez pracodawcę z  warunku zatrudnienia po upływie 
okresu dofinansowania przez 12 miesięcy, złożenie niezgodnych z prawdą 
informacji, zaświadczeń, oświadczeń – zwrot wszystkich otrzymanych 
środków wraz z odsetkami ustawowymi; 

  nieutrzymanie w zatrudnieniu bezrobotnego przez okres dofinansowania oraz 
przez okres co najmniej połowy okresu, po okresie dofinansowania – zwrot do 
50% łącznej kwoty dofinansowania.  

 (dowód: akta kontroli str. 1865-1868, 2457-2486) 

2.4. Zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2010 Dyrektora PUP z 1 grudnia 2010 r.: 

a) pracownicy Działu Instrumentów Rynku Pracy przeprowadzali planowe kontrole 
zewnętrzne obejmujące: 

  pracodawców, z którymi zawarto umowy na organizację i finansowanie prac 
interwencyjnych, w zakresie prawidłowej realizacji zawartych umów (po 
4 umowy skontrolowane w miesiącu przez 8 miesięcy każdego roku); 

  osoby, którym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej,  
w zakresie prawidłowej realizacji zawartych umów (1 kontrola raz na 
3 miesiące każdej z realizowanych umów); 

 pracodawców, z którymi zawarto umowy o refundację kosztów 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, w zakresie prawidłowej 
realizacji zawartych umów (1 kontrola raz na 6 miesięcy każdej  
z realizowanych umów); 

  pracodawców, z którymi zawarto umowy o zorganizowanie stażu (np. w: 2014 
r. w I półroczu – 6 umów, w II półroczu – 5 umów; w 2017 r. w I półroczu – 5 
umów, w II półroczu – 4 umowy); 

  organizatorów, z którymi zawarto umowy na organizację i finansowanie robót 
publicznych oraz porozumienia w sprawie realizacji prac społecznie 
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użytecznych w zakresie prawidłowej realizacji zawartych umów (przynajmniej 
1 kontrola umowy u każdego z organizatorów). 

b) kierownik Działu IRP w każdym półroczu badanego okresu prowadził okresowe 
kontrole wewnętrzne każdego stanowiska pracy prowadzącego sprawy związane 
z umowami zawieranymi w ramach poszczególnych instrumentów rynku pracy, 
pod względem: prawidłowości wydatkowania środków, prawidłowości  
i kompletności dokumentów oraz systematyczności przeprowadzania kontroli 
zewnętrznych. 

W wyniku kontroli wewnętrznych ujawniono: 

 w I półroczu 2014 r. (stanowisko ds. środków na podjęcie działalności 
gospodarczej) – 4 osoby, które otrzymały w 2012 r. środki na podjęcie 
działalności nie dostarczyły jeszcze wymaganych dokumentów; 

 w II półroczu 2014 r. (stanowisko ds. stażu) – w trakcie dokonywania kontroli 
zewnętrznych w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości w realizacji 
stażu30. 

PUP był kontrolowany przez WUP m.in. w zakresie związanym  
z realizacją projektów, a w ramach tego – umów dotyczących aktywizacji 
bezrobotnych w wybranych formach31. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości,  
a jedynie uchybienia proceduralne. 

(dowód: akta kontroli str. 1865-1868, 2552-2605) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W Urzędzie, w zakresie pomocy udzielanej bezrobotnym w formie bonu na 
zasiedlenie, stosowano nieprzewidziany w ustawie o promocji zatrudnienia wymóg 
warunkujący przyznanie takiego wsparcia w postaci poręczenia jako zabezpieczenia 
zwrotu przyznanych środków. Ustanowienie takiego zabezpieczenia określano 
w umowach zawieranych z bezrobotnymi. Procedura zabezpieczenia wykonania 
warunków umowy w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie w formie poręczenia 
została określona w Regulaminie przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Rypinie bezrobotnym bonu na zasiedlenie32, który pozytywnie zaopiniowała 
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Rypinie. 

(dowód: akta kontroli str. 2457-2460, 2856-2868) 

Dyrektor PUP wyjaśniła, że Urząd wprowadził zabezpieczenie zwrotu bonu na 
zasiedlenie w postaci poręczenia cywilnego w celu bardziej skutecznej windykacji 
zwrotu środków publicznych z FP. 

(dowód: akta kontroli str. 2869-2871) 

                                                      
30 Tj. w trakcie kontroli w miejscu odbywania stażu nie był obecny stażysta. Organizator stażu wyjaśnił, że stażysta był w tym 

czasie na wyjeździe w sprawie zakupu sprzętu dla klubu. 
31 1/ Aktywność – krok ku zatrudnieniu (zawierano jedynie umowy na odbycie stażu zawodowego); 2/ Razem po etat. (kontrola 

zakupów dokonywanych przez 2 osoby, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej); 3/ Aktywność – 
krok ku zatrudnieniu (zawierano jedynie umowy na odbycie stażu zawodowego); 4/ Aktywność osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie rypińskim (kontrola obejmowała kwalifikowalność uczestników projektu na próbie 24 z 239 osób, 
w tym: 10 skierowanych na staż, 1 która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej, 10 osób korzystających ze 
szkolenia, 2 skierowanych na prace interwencyjne, 1 która otrzymała bon na zasiedlenie); 5/  Wsparcie aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (kontrola obejmowała kwalifikowalność uczestników projektu na próbie 
20 ze 140 osób, w tym: 6 skierowanych na staż, 3 które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, 1 która 
została skierowana w ramach wyposażenia stanowiska pracy, 4 skierowanych w ramach prac interwencyjnych, 6 biorących 
udział w szkoleniu); 6/ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy (kontrola obejmowała kwalifikowalność 
uczestników projektu na próbie 31 z 165 osób, w tym: 23 skierowanych na staż, 8 które otrzymały środki na podjęcie 
działalności gospodarczej). 

32 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora PUP w Rypinie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z art. 66n ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia, w przypadku 
niewywiązania się bezrobotnego z obowiązku, o którym mowa w art. 66n ust. 3 cyt. 
ustawy33, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości lub w części. 
Ustawa o promocji zatrudnienia nie przewiduje możliwości zabezpieczenia  
(w szczególności w postaci poręczenia) zwrotu środków w przypadku 
niedotrzymania przez bezrobotnego warunków umowy, tak jak w przypadku innych 
form aktywizacji (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej), dla których 
formy zabezpieczenia zwrotu refundacji zostały określone w przepisach 
wykonawczych do cyt. ustawy34.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przyjąć zatem należy, że w przypadku bonu na 
zasiedlenie dyrektor powiatowego urzędu pracy nie jest umocowany do stosowania 
innych kryteriów niż te, które ujęte zostały w ustawach i wydanych w oparciu o nie 
przepisach wykonawczych. W konsekwencji, nie jest także uprawniony do 
wprowadzania takich kryteriów w wewnętrznych regulaminach przyznawania takiej 
formy pomocy oraz umowach zawieranych z bezrobotnymi. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1. Spośród 80 poddanych analizie bezrobotnych 55 podjęło 
zatrudnienie/działalność gospodarczą w wyniku działań aktywizacyjnych zleconych 
przez PUP, w tym: 

 40 z profilem II, a w śród nich: 10 otrzymało środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, 12 uzyskało zatrudnienie w ramach dofinansowania 
wynagrodzenia bezrobotnych po 50 roku życia, 14 otrzymało bon na zasiedlenie, 
i czterech otrzymało bon stażowy; 

 13 z profilem I i dwóch z profilem III (w ramach pośrednictwa pracy). 

Spośród 42 osób, które zakończyły aktywizację, dziewięć pozostawało  
w zatrudnieniu przez okres do 3 miesięcy (najkrócej 6 dni), 13 – do roku,  
a 20 – ponad rok (najdłużej 36 miesięcy). 

(dowód: akta kontroli str. 2526-2530) 

Po ostatnim ustaleniu profilu pomocy bezrobotni poddani analizie pozostawali  
w rejestrze osób bezrobotnych przez okres:  

 w ramach profilu I – w 2 przypadkach odpowiednio od 3,5 do 20,5 miesiąca;  
w profilu II – w 4 przypadkach od 4 do 31 miesięcy (średnio 18);  

 w ramach profilu III – w 2 przypadkach 24 miesiące, w 4 przypadkach od 26 do 
60 miesięcy (średnio 42) oraz w 1 przypadku 8 lat i 6 miesięcy (rejestracja 
nastąpiła 22 września 2009 r.). 

3.2. W latach objętych kontrolą wśród wybranych form aktywizacji stosowanych  
w PUP dominował staż, na który skierowano: 377 osób bezrobotnych w 2014 r., 483 
- w 2015 r., 322 - w 2016 r. i 377 - w 2017 r. 

Z informacji wygenerowanych z systemu Syriusz wynikało, że najczęściej staż 
organizowano na stanowiska: pozostali pracownicy obsługi biurowej (401), 

                                                      
33 Dostarczenie do urzędu pracy w określonych ustawą terminach stosownych dokumentów i oświadczeń. 
34 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu 

Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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sprzedawca (281), robotnik gospodarczy (98), magazynier (83), pomoc kuchenna 
(51), doradca klienta (44), sprzątaczka biurowa (42) sekretarka (37).  

Wśród ww. stanowisk, w kategorii zawodów nadwyżkowych w powiecie rypińskim 
występowały: robotnik gospodarczy (w 2016 r.), sprzątaczka biurowa  
(w 2016, 2017 i 2018 r.), sprzedawca (w latach 2013-2014, 2016-2017) oraz 
pozostali pracownicy obsługi biurowej (w 2016 r.). 

Następne w kolejności były: prace interwencyjne, na które skierowano  
w poszczególnych latach odpowiednio 147, 165, 210 i 147 bezrobotnych; roboty 
publiczne – odpowiednio 46, 139, 135 i 195 bezrobotnych; podjęcie pracy w ramach 
refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego lub otrzymanie pożyczki na 
utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego – odpowiednio 86, 98, 98 i 116 
bezrobotnych oraz otrzymanie środków/pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej – odpowiednio 46, 68, 59 i 74 bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 2503-2519) 

Według wyjaśnień kierownika CAZ zawody takie, jak robotnik gospodarczy oraz 
pozostali pracownicy obsługi biurowej tylko raz zostały przyporządkowane do 
zawodów nadwyżkowych, co nie przesądza o ich sklasyfikowaniu jako zawody 
ściśle nadwyżkowe. Stanowisko sprzątaczki czy też robotnika gospodarczego to 
jedyne ze stanowisk, które umożliwiają aktywizację, w ramach tej formy, osób 
z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym, tj. bez żadnych kwalifikacji, a często 
także bez doświadczenia zawodowego, które to osoby stanowią znaczny odsetek 
ogółu bezrobotnych. Jeśli chodzi o sprzedawcę, to na lokalnym rynku pracy 
występuje duża liczba podmiotów w branży handlowej. Z tego względu, dla potrzeb 
rynku pracy, kształci się sprzedawców w szkole zawodowej, którzy niejednokrotnie 
rejestrują się w urzędzie pracy. Jednocześnie w zawodzie tym jest najwięcej 
zgłaszanych ofert pracy, również subsydiowanej m.in. w ramach stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 2499-2502, 2522-2525) 

Według danych pochodzących z systemu Syriusz, w latach 2014-2018 najwięcej 
bezrobotnych (1 946) korzystało z jednej formy aktywizacji, 608 bezrobotnych 
korzystało z dwóch form, 157 - z trzech, 34 - z czterech i sześciu - z pięciu form. 

Z systemu Syriusz wyłoniono sześć osób korzystających w badanym okresie 
z największej liczby form aktywizacji (po 5 form). Według wyjaśnień kierownika CAZ 
byli to przede wszystkim bezrobotni po 50 roku życia, będący równocześnie 
klientami ośrodka pomocy społecznej, mający trudną sytuację zawodową 
i materialną, mający trudności z samodzielnym uzyskaniem zatrudnienia ze względu 
na niskie kwalifikacje zawodowe, osoby niemobilne, samotne, niepełnosprawne lub 
nieporadne w sytuacjach zawodowych. Z tych względów istniała konieczność 
wsparcia tych bezrobotnych głównie poprzez subsydiowane zatrudnienie (roboty 
publiczne, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy, 
staż, czy szkolenie grupowe). W większości osoby aktywizowane podejmowały po 
ukończeniu danej formy zatrudnienie na okres do 3 miesięcy, a w jednym przypadku 
do 1 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 2499-2502, 2520-2521) 

3.3. Najbardziej efektywne kosztowo wśród podstawowych form aktywizacji 
stosowanych w PUP były: szkolenia (w latach 2015-2017 odpowiednio - 5,4 tys. zł, 
8,8 tys. zł, 5,3 tys. zł i 5,8 tys. zł), roboty publiczne (10,3 tys. zł, 7,0 tys. zł, 6,0 tys. zł 
i 7,3 tys. zł) i prace interwencyjne (8,1 tys. zł, 6,9 tys. zł, 9,3 tys. zł i 4,7 tys. zł). 

Najmniej efektywne kosztowo były: refundacja kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy (w latach 2015-2017 odpowiednio: 17,9 tys. zł, 30,8 tys. zł, 34,0 tys. zł  
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i 27,0 tys. zł) oraz dotacje na działalność gospodarczą (18,2 tys. zł, 33,8 tys. zł,  
14,9 tys. zł i 23,5 tys. zł).   

Najefektywniejsze zatrudnieniowo wśród podstawowych form aktywizacji 
stosowanych w PUP były w badanym okresie dotacje na działalność gospodarczą 
(odpowiednio – 100%, 83,3%, 98,6% i 94,9%) oraz w 2014 r. refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (100%). 

Najmniej efektywne zatrudnieniowo były szkolenia (w latach 2015-2017 
odpowiednio: 35,4%, 25,8%, 52,0% i 71,4%). 

Efektywność zatrudnieniowa pozostałych podstawowych form aktywizacji 
kształtowała się w latach 2015-2017 na poziomie od 75,4% (refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy w 2017 r.) do 98,1% (prace interwencyjne  
w 2017 r.). Natomiast w 2014 r. efektywność zatrudnieniowa prac interwencyjnych 
wynosiła 79,1%, staży - 74,6%, a robót publicznych - 52,2%. 

Efektywność kosztowa wśród pozostałych niż podstawowe formy aktywizacji 
stosowanych w PUP w latach 2015-2017 wynosiła: dla bonu stażowego  - 8,2 tys. zł 
w 2015 r.; dla dofinansowania do wynagrodzenia osób 50+ - 24,8 tys. zł w 2017 r. 
oraz 49,3 tys. zł w 2015 r.; dla bonu zatrudnieniowego - 5,0 tys. zł w 2016 r.; dla 
bonu na zasiedlenie - 18,8 tys. zł w 2015 r., 5,7 tys. zł w 2016 r. oraz 6,0 tys. zł  
w 2017 r. 

Efektywność zatrudnieniowa wśród ww. pozostałych form aktywizacji wynosiła: dla 
bonu stażowego - 100% w 2015 r. (dotyczyło trzech osób bezrobotnych);  dla 
dofinansowania do wynagrodzenia osób 50+ - 100% w 2017 r. (dotyczyło to 
5 bezrobotnych) oraz 50% w latach 2015-2016 (dotyczyło dwóch bezrobotnych);  dla 
bonu zatrudnieniowego - 100% w 2016 r. (dotyczyło trzech bezrobotnych);  dla bonu 
na zasiedlenie - 90% w 2015 r. (dotyczyło 10 bezrobotnych), 65,4% w 2016 r. 
(dotyczyło 26 bezrobotnych) oraz 81,3% w 2017 r. (dotyczyło 16 bezrobotnych). 

(dowód: akta kontroli str. 2531-2544) 

Analiza trwałości stosowanych przez PUP form aktywizacji wykazała, że w latach 
2013-2018 (do 17 kwietnia 2018 r.) spośród 1 157 osób bezrobotnych, które 
zakończyły aktywizację, do rejestru bezrobotnych przez ponad rok nie powróciło 757 
osób (65%)35. Najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych36 po odbytej 
aktywizacji w formie: 

 dotacji na działalność gospodarczą – spośród  osób, które skorzystały z tej formy 
aktywizacji, do rejestru bezrobotnych powróciło 49 osób (24%), z tego 15 osób 
do 2 lat od otrzymania środków, 14 osób do 3 lat, a dwie osoby powyżej 3 lat. 
Nie powróciło do rejestru 155 osób (76%), z tego 43 osoby do 2 lat od 
otrzymania środków, 23 osoby do 3 lat i 41 osób powyżej 3 lat od daty 
otrzymania środków; 

 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 
spośród osób, które skorzystały z tej formy aktywizacji, do rejestru bezrobotnych 
powróciły 132 osoby (51%), z tego 18 osób do 2 lat od otrzymania środków, 73 
osoby do 3 lat, a pięć powyżej 3 lat. Nie powróciło do rejestru 125 osób (49%),  
z tego 19 osób do 2 lat od otrzymania środków, 28 osób do 3 lat i 44 osoby 
powyżej 3 lat od daty otrzymania środków. 

W przypadku stażu, bonu stażowego lub bonu szkoleniowego, najwięcej osób 
wyrejestrowało się z powodu podjęcia zatrudnienia po aktywizacji w formie stażu  
(tj. po zakończeniu zatrudnienia u organizatora stażu) – 1 341 osób z 1 864, które 

                                                      
35 Według danych wygenerowanych z systemu Syriusz35, w latach 2013-2018 (do 17 kwietnia 2018 r.) 
36 Przyczynami braku ponownej rejestracji mogą być m.in. podjęcie pracy, wyjazd za granicę, brak rejestracji. 
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uczestniczyły w tej formie aktywizacji (72%), z czego 797 osób powróciło do rejestru 
bezrobotnych (w tym 274 osoby w okresie do 3 miesięcy, a 368 osób w okresie do 
roku), natomiast 544 osoby nie powróciły do rejestru bezrobotnych.  

(dowód: akta kontroli str. 2545-2546) 

Dla pozostałych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, które były realizowane  
w badanym okresie, PUP stosował taką samą metodologię liczenia efektywności 
zatrudnieniowej i kosztowej, jak w odniesieniu do podstawowych form aktywizacji37.  

Według wyjaśnień kierownika Działu IRP, PUP monitorował każdą z realizowanych 
form aktywizacji zawodowych bezrobotnych. Efektywność zatrudnieniowa 
monitorowana była w zależności od potrzeb statystycznych dotyczących wyliczania 
wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Ponadto każdorazowo 
efektywność zatrudnieniowa była wyliczana i monitorowana przy sporządzaniu 
sprawozdań z wykorzystania środków z rezerwy FP oraz w przypadku projektów 
współfinansowanych z EFS. W przypadku projektów unijnych efektywność 
zatrudnieniowa monitorowana była co kwartał i wykazywana we wnioskach  
o płatność. Ponadto PUP wspólnie z WUP w Toruniu cyklicznie prowadził badania 
dotyczące podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom udzielanym przez 
urząd pracy dla osób bezrobotnych. Oprócz danych gromadzonych w systemie 
Syriusz i danych pozyskanych z ZUS, Urząd monitorował efektywność 
zatrudnieniową po zakończeniu form aktywizacji, poprzez przedłożenie przez 
pracodawcę lub bezrobotnego dokumentów potwierdzających dalsze zatrudnienie 
osoby po zakończeniu określonej formy aktywizacji. 

Według dalszych wyjaśnień kierownika Działu IRP, po wprowadzeniu w 2014 r. 
nowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, PUP co roku przygotowywał 
„Informator dla pracodawców”, w którym zawierał informacje o nowych formach 
aktywizacji, tj. opis i zasady ich realizacji. Informator ten był przekazywany lokalnym 
przedsiębiorcom w trakcie wizyt pośredników w zakładach pracy, a także w trakcie 
indywidualnych kontaktów pracodawców w Urzędzie. Na podstawie uzyskanych od 
pracodawców informacji, PUP sporządzał plany zapotrzebowania na poszczególne 
formy aktywizacji bezrobotnych. Z informacji, jakie pracownicy urzędu uzyskiwali od 
pracodawców na temat nowych form aktywizacji wynikało, że tylko nieliczni z nich 
byli zainteresowani aktywizacją bezrobotnych w ramach tych form. Stąd też 
podstawową barierą utrudniającą wykorzystanie nowych form aktywizacji było małe 
zainteresowanie lub jego brak ze strony pracodawców jak i bezrobotnych.  

Zdaniem kierownika Działu IRP podstawową przyczyną utrudniającą realizację 
nowych form był fakt, że nie były one na tyle atrakcyjne finansowo, żeby zastąpić 
stare, dotychczas realizowane formy aktywizacji. W opinii przedstawianej przez 
pracodawców jak i bezrobotnych, w przypadku niektórych nowych form aktywizacji 
barierą był bardziej skomplikowany i sformalizowany proces ich realizacji.  

Jak podał kierownik Działu IRP, informacje dotyczące efektywności zatrudnieniowej 
osiąganej przez PUP są wykorzystywane przy ocenie zasadności i celowości 
realizacji poszczególnych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Są one także 
jednym z kluczowych kryteriów podziału środków FP, a także pozyskiwania 
dodatkowych środków z rezerwy FP na aktywizację zawodową bezrobotnych. 
Osiągana przez PUP efektywność zatrudnieniowa ogrywa także istotną rolę  
w negocjacjach z pracodawcami na temat dalszego zatrudnienia bezrobotnego po 
zakończeniu aktywizacji zawodowej.    

                                                      
37 Zgodnie z wytycznymi MPiPS do efektywności zatrudnieniowej należy ujmować osoby, które w trakcie lub w okresie 

3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podjęły pracę i wykonywały ją co najmniej 30 dni – zgodnie 
z danymi pozyskanymi z ZUS.  
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(dowód: akta kontroli str. 2547-2550) 

PUP w kontrolowanym okresie trzykrotnie otrzymał 2% środków FP na finansowanie 
kosztów nagród dla pracowników, o których mowa w art. 108 ust. 1i ustawy 
o promocji zatrudnienia. Wysokość nagród wraz ze składkami na ubezpieczenie 
społeczne wyniosła: 102,3 tys. zł w 2014 r., 133,8 tys. zł w 2016 r. oraz 108,0 tys. zł. 
w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1683) 

Według wyjaśnień kierownika Działu IRP, Urząd nie ograniczał się do realizowania 
wyłącznie tych form aktywizacji, które charakteryzowały się wysoką efektywnością 
zatrudnieniową. Pakiet realizowanych instrumentów rynku pracy wynikał przede 
wszystkim z zapotrzebowania zgłaszanego przez lokalnych pracodawców oraz 
bezrobotnych. PUP oprócz form aktywizacji, które charakteryzowała wysoka 
efektywność zatrudnieniowa, realizował także formy, w przypadku których osiągał 
niższą efektywność, na które istniało zapotrzebowanie, tj. szkolenia, czy prace 
społecznie użyteczne. Oprócz wskaźnika efektywności zatrudnieniowej warunkiem 
otrzymania ww.  środków na nagrody jest także wskaźnik efektywności kosztowej 
podstawowych form aktywizacji zawodowej, który za rok poprzedzający rok złożenia 
wniosku musi być niższy niż średnia efektywność kosztowa w kraju. W przypadku 
wskaźnika efektywności kosztowej PUP nie ograniczał się do stosowania wyłącznie 
tanich form aktywizacji, ale realizował jedne z najdroższych form aktywizacji 
zawodowej w postaci środków dla bezrobotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, na realizację 
których w badanym okresie przeznaczono od 24,3% do 33,8% ogółu środków 
będących w dyspozycji PUP.  

(dowód: akta kontroli str. 2547-2550) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Działania aktywizacyjne zastosowane przez PUP spowodowały, że  spośród 1 157 
osób bezrobotnych, które zakończyły aktywizację w latach 2013-2018 (do 
17 kwietnia), do rejestru bezrobotnych przez ponad rok nie powróciło 65% osób. 
Wobec objętych szczegółową kontrolą 80 bezrobotnych, działania aktywizacyjne 
skutkowały podjęciem pracy/działalności gospodarczej przez 69% z nich.  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli38, wnosi o zaniechanie stosowania wymogu, 
nieprzewidzianego w ustawie o promocji zatrudnienia i przepisach wykonawczych 
do tej ustawy, warunkującego przyznanie wsparcia w formie bonu na zasiedlenie 
w postaci żądania poręczenia, jako zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

                                                      
38 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz,           maja 2018 r. 
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