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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 Katowicach 

 

Kontroler Aleksander Małysz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/56/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie1, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn  
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 
 

Anna Stefaniak-Bacza – Dyrektor PUP2 od dnia 1 kwietnia 2016 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

II. Ocena3 kontrolowanej działalności 
Urząd podejmował w kontrolowanym okresie4 działania zmierzające do aktywizacji 
osób bezrobotnych, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy. Liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się z 6549 osób w 2014 r. do 3768 (stan na dzień 
31.12.2017 r.), a wskaźnik bezrobocia, wynoszący 11,4% w 2014 r., 9,8%  
w 2015 r., 6,3% w 2016 r. oraz 5,3% w 2017 r., był wyższy niż stopa bezrobocia 
w województwie śląskim (od 9,6 % w 2014 r. do 5,2 % w 2017 r.) oraz niższy niż 
w kraju (od 11,5% w 2014 r. do 6,6 % w 2017 r.). NIK zauważa równocześnie,  
że istotny wpływ na powyższe wywarły także pozytywne zmiany zachodzące 
w otoczeniu społeczno-gospodarczym, co skutkowało poprawą sytuacji na rynku 
pracy. 

Stosownie do obowiązujących przepisów Urząd profilował pomoc dla osób 
bezrobotnych oraz opracował dla nich Indywidualne Plany Działania5, które w miarę 
posiadanych możliwości dostosowywano do potrzeb osób, których dotyczyły. 
W ograniczonym zakresie podejmowano działania aktywizujące dla osób 
z ustalonym III profilem pomocy, co wynikało m.in. z braku chętnych do 
aktywizowania tej grupy, jak i zawężonych przez ustawodawcę możliwych  
do zastosowania wobec nich form pomocy. 

 

                                                      
1 Dalej „PUP” lub „Urząd”. 
2 Dalej „Dyrektor”. Poprzednio funkcję tę sprawowały: Dorota Bizoń w okresie od 22 grudnia 2014 r. 
do 31 marca 2016 r., Anna Stefaniak-Bacza w okresie od 2 maja 2001 r. do 21 grudnia 2014 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową. 
4 2014-2017 
5 Dalej: „IPD”. 
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Analiza trwałości zatrudnienia bezrobotnych zarejestrowanych w PUP według 
metodologii opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała, że najwięcej 
bezrobotnych nie powróciło do rejestru po przyznaniu jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. Analiza skuteczności działań aktywizacyjnych 
PUP wykazała, że zatrudnienie podjęły 52 spośród 63 osób (82,5%), które 
zakończyły aktywizację w latach 2014-2017, a najwięcej w wyniku otrzymania 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, jednak tylko 
w przypadku 20 osób (35,1%), zatrudnienie trwało dłużej niż rok. 

W niewielkim stopniu korzystano z nowych form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia  
14 marca 2014 r.6. PUP nie stosował w ogóle takich form jak: grant na telepracę, 
świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska 
pracy dla bezrobotnego lub podjęcie działalności gospodarczej. Wynikało to głównie 
z braku zainteresowania pracodawców tymi formami, które były dla nich mniej 
atrakcyjne od pozostałych instrumentów rynku pracy. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zawyżenia liczby osób objętych przez 
Urząd aktywizacją w formie robót publicznych w sprawozdaniu o przychodach 
i wydatkach Funduszu Pracy MPiPS-02 za miesiąc grudzień 2014 r., oraz 
stosowania poręczenia jako formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów 
dotyczących bonów na zasiedlenie, co mogło ograniczać niektórym bezrobotnym 
dostęp do tego instrumentu wsparcia. 

NIK zwraca także uwagę, że w kontrolowanym okresie funkcję doradcy klienta pełnili 
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalisty-stażysty, co wprawdzie było 
zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej7, jednakże  
wg art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia, funkcję doradcy klienta mogą 
pełnić: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego 
i specjaliści ds. programów. Jednocześnie NIK zauważa, że w urzędzie nie 
odnotowywano spełnienia przez pracowników PUP wynikającego z § 6 
rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r.8 w sprawie profilowania obowiązku 
każdorazowego poinformowania osób bezrobotnych o tym, jakimi formami pomocy 
mogą zostać objęte w ramach ustalonego profilu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. W kontrolowanym okresie PUP corocznie sporządzał analizy rynku pracy na 
terenie powiatu cieszyńskiego9, zawierające m.in. aktualne dane statystyczne10 wraz 
z  informacjami  o  zawodach deficytowych  i  nadwyżkowych oraz dokonywał ocen11 

                                                      
6 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 598 ze zm.), zwana dalej: „nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia”. 
7 Dalej „MPiPS”. 
8 Dz. U. poz. 631. Dalej „rozporządzenie w sprawie profilowania”. 
9 Dalej  „powiat”. 
10 Tj. dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny i Wojewódzki Urząd  
Pracy w Katowicach, dotyczące sytuacji na rynku pracy w powiecie, „podregionie bielskim” i kraju. 
Ww. analizy sporządzono m.in.: 21 marca 2014 r., 20 marca 2015 r., 29 kwietnia 2016 r. i 28 kwietnia 
2017 r. 
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rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy, stosownie art. 9 ust. 1 pkt 9 
w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Analizy te sporządzono 
m.in. na podstawie informacji wynikających z profilowania pomocy dla osób 
bezrobotnych oraz wyników ankiet przeprowadzonych u losowo wybranych 
przedsiębiorców. Według analiz Urzędu w kontrolowanym okresie na terenie 
powiatu odnotowano m.in. następujące zawody deficytowe: doradca klienta, 
bibliotekarz, pracownik działu kadr, instruktor nauki jazdy, spawacz, mechanik 
samochodów ciężarowych, fizjoterapeuta. Do zawodów nadwyżkowych należeli 
m.in.: technik ekonomista, pedagog, technicy budownictwa, górnictwa i metalurgii, 
sprzedawca, ślusarz, stolarz, elektryk, cukiernik, operator centrali telefonicznej, 
monter sprzętu elektronicznego, kelner. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-123) 

Zgodnie z danymi sprawozdawczymi Urzędu, w latach 2014-2017 na terenie 
powiatu cieszyńskiego12 najwyższe bezrobocie13 wystąpiło u osób bez wyuczonego 
zawodu oraz w zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, 
technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik ekonomista, kucharz, kucharz 
małej gastronomii, fryzjer, murarz, kelner, technik budownictwa, robotnik 
gospodarczy, stolarz i ślusarz. Największe zapotrzebowanie na pracowników 
odnotowano w zawodach: doradca klienta, pakowacz, kasjer handlowy, magazynier, 
operator maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, inwentaryzator, 
opiekun medyczny, sprzątaczka biurowa, robotnik budowlany. 

(dowód: akta kontroli str. 145-194) 

Według wyjaśnień Dyrektora, Urząd uzyskuje informacje o lokalnym rynku pracy 
bezpośrednio z systemu informatycznego „Syriusz”, a ponadto korzysta w swojej 
pracy z informacji serwisu internetowego Barometr Zawodów (…) Przeprowadzane 
są także ankiety wśród pracodawców działających na terenie powiatu (…) 
Dodatkowo realizując programy specjalne oraz przy wnioskowaniu o środki Rezerwy 
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej sporządzane są analizy, a w przypadku 
programów specjalnych także przeprowadzane są badania ankietowe wśród 
pracodawców z terenu powiatu oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urzędzie. Na potrzeby planu szkoleń przeprowadzane są ankiety wśród osób 
bezrobotnych. Ankieta związana z „Kwestionariuszem badania przedsiębiorców” 
przeprowadzana była telefonicznie raz w roku za lata: 2015., 2016, 2017 wśród 
pracodawców powiatu w zakresie bieżącego poziomu zatrudnienia i planowanych 
zmian (…), pytania dotyczyły bieżącej, jak i przyszłej struktury zatrudnienia w firmie 
(…) Ankiety na potrzeby planu szkoleń przeprowadzane były raz w roku (…) 

 (dowód: akta kontroli str. 129, 196-209) 

PUP nie dysponował danymi o liczbie osób aktywnych i biernych zawodowo  
na terenie powiatu, natomiast posiadał informacje o liczbie zarejestrowanych w PUP 
bezrobotnych, co przedstawiono w pkt 1.8 niniejszego wystąpienia.  

Dyrektor wyjaśniła: Urząd nie ma możliwości ustalenia ilości osób aktywnych 
i biernych zawodowo (…) na terenie powiatu, ze względu na fakt, iż osoby bierne 

                                                                                                                                       
11 Ww. ocen dokonano na posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy (do dnia 13 grudnia 2016 r. 
– Powiatowa Rada Zatrudnienia) w dniach m.in:. 7 kwietnia 2014 r., 25 maja 2015 r., 29 stycznia 
2016 r., 28 grudnia 2016 r. i 26 września 2017 r. 
12 Dalej  „powiat”. 
13 Według liczby bezrobotnych wykazanych przez PUP w sprawozdaniach MPiPS-01 za lata: 2014, 
2015, 2016, 2017, przekazanych do ministra właściwego w sprawach pracy i polityki społecznej (dalej 
„MPiPS”) w dniach odpowiednio: 4 stycznia 2015 r., 3 stycznia 2016 r., 2 stycznia 2017 r. i 2 stycznia 
2018 r. 
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zawodowo (…) są to osoby powyżej 15 roku życia, nie zakwalifikowane jako osoby 
bezrobotne (…) natomiast definicja osób aktywnych zawodowo obejmuje zarówno 
osoby bezrobotne, jak i pracujące. W powyższym zakresie nie ma też możliwości 
uzyskania (…) danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ponieważ publikuje on 
jedynie dane dla całego kraju, natomiast nie ma informacji o ilości osób aktywnych 
i biernych zawodowo z podziałem na powiaty (…). 

 (dowód: akta kontroli str. 130) 

Według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu14, pozyskiwanie informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, analizowanie potrzeb rynku pracy 
i struktury zarejestrowanych bezrobotnych należało do zadań Działu Instrumentów 
Rynku Pracy15. Ww. zadania odzwierciedlono również w zakresach obowiązków 
pracowników tego działu. 

(dowód: akta kontroli str. 210-239) 

1.2. Zakres wykorzystania przez Urząd wskaźników efektywności zatrudnieniowej16 
i kosztowej17 Dyrektor wyjaśniła następująco: w bieżącej pracy (Urzędu) bazowano 
na danych wyliczonych na podstawie załącznika nr 1 do sprawozdania MPiPS-02 
zawierającego m.in.: wysokość wydatków Funduszu Pracy poniesionych na 
poszczególne formy aktywizacji zawodowej, liczbę osób, które uczestniczyły w danej 
formie aktywizacji zawodowej, liczbę osób, które zakończyły udział w danej formie 
aktywizacji oraz liczbę osób, które zostały zatrudnione po zakończeniu wsparcia 
(prowadzone wyliczenia nie podlegały jednak archiwizacji). Wyliczenia przywołane 
powyżej były wykorzystywane do planowania podziału środków według potrzeb na 
poszczególne formy aktywizacji zawodowej. Nie bazowano na nich natomiast 
podczas negocjacji z pracodawcami.  

(dowód: akta kontroli str. 132, 240-270) 

1.3. Opracowane przez PUP propozycje podziału środków Funduszu Pracy na 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na lata: 2014, 2015, 2016 i 2017 zostały 
zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniach, odpowiednio:  
27 stycznia 2014 r., 26 stycznia 2015 r., 29 stycznia 2016 r. i 31 stycznia 2017 r., 
stosownie do art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 290-318) 

                                                      
14 Przyjętego uchwałą nr 925/ZP/IV/14 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 lipca 2014 r.,  
Dalej „Regulamin”. 
15 Dalej: „DI” 
16 Efektywność zatrudnieniowa (wskaźnik ponownego zatrudnienia) - za 2014 r. obliczana była jako 
udział procentowy liczby osób bezrobotnych, które w trakcie lub po zakończeniu udziału 
w podstawowej formie aktywizacji zawodowej, uzyskały zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy 
(tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub w tym okresie nie zarejestrowały się),  
do liczby osób, które w tym roku zakończyły udział w podstawowych formach aktywizacji. Od 2015 r. 
wskaźnik ten ustalany jest jako udział procentowy liczby osób bezrobotnych, które w danym roku, 
w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały 
wykazane jako zatrudnione (tj. w okresie 3 miesięcy były zatrudnione przez co najmniej 30 dni),  
do liczby osób, które w roku zakończyły udział w podstawowych formach aktywizacji (art. 4 ust. 11 

pkt 2  lit. b ustawy o promocji zatrudnienia).  
17 Efektywność kosztowa (koszt ponownego zatrudnienia) - stosunek kwoty wydatków Funduszu 
Pracy poniesionych przez samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji 
zawodowej do liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach 
aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione (przez co najmniej 30 dni w okresie  
3 miesięcy, od dnia zakończenia udziału w określonej formie aktywizacji) w wyniku podzielenia kwoty 
poniesionych wydatków (kasowo) na daną formę aktywizacji w danym roku, przez liczbę osób 
bezrobotnych (art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia). 
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1.4. Środki finansowe wydatkowane przez PUP w latach 2014, 2015, 2016 i 2017  
na realizację form aktywizacji zawodowej wynosiły, odpowiednio: 11.789,1 tys. zł, 
12.594,2 tys. zł, 13.726,6 tys. zł i 12.544,5 tys. zł, co stanowiło 96,8 %,  
99,2 %, 94,5 % i 90,1 % środków planowanych18 w wysokości: 12.179,7 tys. zł, 
12.695,6 tys. zł, 14.526,2 tys. zł i 13.921,7 tys. zł.  W ww. okresie aktywizacją  
objęto, odpowiednio: 1.123, 1.235, 1.090 i 929 bezrobotnych, tj. 17,1 %, 24,5 %, 
25,4 % i 24,7 % liczby zarejestrowanych bezrobotnych19.  
Środki w najwyższej wysokości wydatkowano w ww. latach na: 
•  staże, tj. odpowiednio: 4.247,8 tys. zł, 3.955,5 tys. zł, 3.004,7 tys. zł  
i 2.594,3 tys. zł, co stanowiło 36,0 %, 31,4 %, 21,9 % i 20,7 % wszystkich środków 
przeznaczonych na realizację form aktywizacji zawodowej; 
•  dotacje na działalność gospodarczą: 4.204,9 tys. zł, 2.939,2 tys. zł,  
3.617,7 tys. zł i 2.682,5 tys. zł, co stanowiło 35,7 %, 23,3 %, 26,4 % i 21,4 % 
wszystkich środków;  
•  refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy: 1.591,3 tys. zł,  
2.942,0 tys. zł, 2.365,7 tys. zł i 1.731,7 tys. zł, co stanowiło 13,5 %, 23,4 %, 17,2 %  
i 13,8 % wszystkich środków.  

(dowód: akta kontroli str. 319-422) 

Główna Księgowa wyjaśniła: przyczyną niewydatkowania przyznanych środków (…) 
było m.in.: rozpoczęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz bonu 
zatrudnieniowego w trakcie roku, przerwanie odbywania stażu przez osoby 
bezrobotne, pomniejszenie kwoty refundacji do wypłaty w związku z przebywaniem 
na zwolnieniu lekarskim osób, które podjęły zatrudnienie w ramach prac 
interwencyjnych i robót publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 327-331) 

W odniesieniu do nowych form aktywizacji, w kontrolowanym okresie najwięcej 
środków przeznaczono na bony stażowe, tj. odpowiednio: 84,1 tys. zł w 2014 r., 
509,8 tys. zł w 2015 r., 327,3 zł w 2016 r. i 195,2 zł w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 319-422) 

Nie poniesiono wydatków na następujące formy aktywizacji zawodowej: grant  
na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z FP na utworzenie stanowiska 
pracy dla bezrobotnego, pożyczka z FP na podjęcie działalności gospodarczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 319-326) 

Według Kierownika DI przyczynami braku zapotrzebowania na ww. formy 
aktywizacji zawodowej była m.in.: relatywnie niska atrakcyjność nowych form 
aktywizacji w stosunku do dotychczasowych dla osób bezrobotnych oraz 
pracodawców. 

(dowód: akta kontroli str. 332) 

W kontrolowanym okresie tylko jednokrotnie, tj. w 2014 r. wystąpiła sytuacja,  
że nie planowano niektórych form aktywizacji, tj. bonu zatrudnieniowego, bonu 
szkoleniowego i bonu stażowego, a następnie wydatkowano na nie środki, które 
wynosiły odpowiednio: 26,1 tys. zł, 10,2 tys. zł i 84,1 tys. zł. Ww. formami aktywizacji 
objęto odpowiednio: 13, 4 i 18 bezrobotnych, spośród których zatrudnienie znalazło: 
7 (53,8%), 4 (100%), i 17 (94,4%) osób.  

 (dowód: akta kontroli str. 319-326, 423-424)  
                                                      
18 Według planu po zmianach. Wysokość środków wg planu pierwotnego (wg potrzeb) wynosiła 
odpowiednio: 11.399,4 tys. zł, 11.387,1 tys. zł, 14.036,1 tys. zł i 13.887,9 tys. zł, co stanowiło 93,6 %, 
89,7 %, 96,6 % i 99,8 % środków planowanych. 
19 Tj. odpowiednio: 6.549, 5.048, 4.297 i 3.768 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku). 



 

7 

Według Kierownika DI w 2014 r. nie planowano realizacji ww. form aktywizacji  
ze względu na fakt, iż zostały one wprowadzone ustawą (…) o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia (…), która weszła w życie dnia 27 maja 2014 r., a więc  
po terminie zaopiniowania przez Powiatową Radę Zatrudnienia planu wydatków 
(…), tj.  dniu 27 stycznia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 332)  

Dyrektor wyjaśniła: planując roczny podział wydatków na formy wsparcia w latach 
2014-2017 Urząd bazował na kwotach przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej/Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej. Decyzja określa wysokość 
środków oraz źródło ich finansowania (…) Zawarty w decyzjach podział środków  
na źródła ich finansowania powodował warunkowanie ich wydatkowania (…) W roku 
2017 przyznane środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu okazały  
się wystarczające. W latach 2014-2016 przyznane środki na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu były niewystarczające w stosunku do potrzeb, jakie 
zdiagnozowano w trakcie roku, w związku z tym (…) dokonano analizy lokalnego 
rynku pracy (rozeznanie na lokalnym rynku pracy, zebrane informacje od osób 
bezrobotnych oraz pracodawców), z której wynikała potrzeba wnioskowania 
o dodatkowe środki na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
w ramach „rezerw”20 Ministra oraz środków21 w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego22. (…) Zapotrzebowanie wynikało m.in. z zainteresowania 
wnioskodawców formami takimi jak: jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, staże czy prace interwencyjne. Po uzyskaniu wyżej wymienionych 
kwot środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 
2014-2016 były adekwatne do potrzeb. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-142) 

Urząd w latach: 2015 i 2016 odstąpił od planowanej realizacji dofinansowania  
do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, co Dyrektor wyjaśniła brakiem 
zainteresowania ze strony pracodawców. 

(dowód: akta kontroli str. 144, 319-326) 

W 2014 r. na staże wydatkowano 4 247,8 zł - z planowanych 4.490,8 zł (94,6%),  
a w 2017 r. na prace interwencyjne wydatkowano 203,9 zł - z planowanych  
317,8 zł, (64,2%).  
Dyrektor wyjaśniła: 
W 2014 r. mniej środków wydano na staże, co wynikało z przerwania realizacji stażu 
(różne przyczyny m.in.: podjęcie pracy, (…) poprawa sytuacji na rynku pracy 
skutkująca łatwiejszym znajdowaniem zatrudnienia). W 2017 r. nastąpiło 
zmniejszenie środków oraz liczby uczestników prac interwencyjnych. Sytuacja ta 
miała związek z mniejszą ilością wnioskodawców zainteresowanych tą formą 
wsparcia (…) Urząd nie realizował form aktywizacji osób bezrobotnych, które nie 
były potrzebne z punktu widzenia potrzeb regionu (…) realizowano te formy, które 
były najbardziej potrzebne, tj. m.in.: staże, jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy. Natomiast nie było zapotrzebowania na: grant na telepracę, 
świadczenie aktywizacyjne, refundację składek za bezrobotnych do 30 roku życia.  

 (dowód: akta kontroli str. 144) 

                                                      
20 O których mowa w art. 109 ust. 11 pkt 3 ustawy. 
21 O których mowa w art. 69a ust. 2 i art. 69b ustawy. 
22 O którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. h ustawy.  
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1.5. Według wyjaśnień Dyrektora barierami utrudniającymi wykorzystanie nowych 
form aktywizacji wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia23 były 
m.in.: bariery organizacyjne (potrzeba zorganizowania pracy i podziału zadań 
w związku z nową funkcją doradcy klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego), 
zmiana przepisów wprowadzona w trakcie roku (bardzo szeroki zakres  
nowych instrumentów, profilowanie), charakter powiatu cieszyńskiego, który jest 
rozległy i składa się z 12 gmin, co nastręczało trudności związanych ze zmianą 
przyzwyczajeń podmiotów korzystających z pomocy urzędu (…) W przypadku (…) 
instrumentów: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne art.60b, refundacja 
składek za bezrobotnych do 30 roku życia oraz dofinansowanie do wynagrodzenia 
osób powyżej 50 roku życia dodatkowymi barierami był brak przepisów 
wykonawczych (…), nie wystąpiły bariery w stosunku do realizacji bonu 
zatrudnieniowego, bonu stażowego, bonu szkoleniowego, oraz bonu na zasiedlenie. 

(dowód: akta kontroli str. 142-144) 

1.6. W PUP w latach: 2014, 2015, 2016, 2017 było zatrudnionych, odpowiednio:  
64, 65, 66, 66 osób24 na 63-66 etatach, w tym: 25, 26, 30, 32 osoby pełniły funkcję 
doradcy klienta na 25-32 etatach. Liczba pracowników pełniących funkcję  
doradcy klienta w poszczególnych latach objętych kontrolą była o odpowiednio:  
4, 5, 7 i 9 osób wyższa niż minimalna liczba doradców klienta ustalona dla PUP  
na lata 2014-2017 na podstawie § 86 w związku z § 89 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy25, która  
w ww. latach wynosiła, odpowiednio: 21, 21, 23, 23 osoby. Funkcje doradcy klienta 
w ww. okresie pełnili: 
− pracownicy zajmujący stanowiska określone w art. 91 ust. 2 ustawy o promocji 

zatrudnienia, tj.: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw 
rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, 

− 4, 3, 1 i 2 stażystów26, którzy w ww. latach stanowili, odpowiednio: 8,0%, 11,5%, 
3,3% i 6,3% doradców klienta.  

Na stanowiskach kluczowych związanych z aktywizacją zawodową w latach:  
2014, 2015, 2016 i 2017 zatrudniono, odpowiednio: 
− 10, 10, 10 i 11 pośredników pracy na 10-11 etatach, w tym: 1, 1, 2 i 2 osób 

realizujących zadania EURES27 na 1-2 etatach, 
− 6, 8, 8 i 7 doradców zawodowych na 6-8 etatach,  
− 2, 2, 3 i 4 specjalistów do spraw rozwoju zawodowego na 2-4 etatach,  
− 2, 4, 8 i 8 specjalistów do spraw programów na 2-8 etatach. 

Liczba zarejestrowanych w PUP bezrobotnych28 w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 
wynosiła, odpowiednio: 6.549, 5.048, 4.297 i 3.768 osób. Na jednego pracownika 

                                                      
23 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia wprowadziła nowe formy aktywizacji: grant na 
telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki z FP na utworzenie stanowiska dla bezrobotnego, 
pożyczki z FP na podjęcie działalności gospodarczej, bezpłatne doradztwo i szkolenia dla 
pożyczkobiorców pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, programy regionalne, refundacja 
składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia, bon szkoleniowy, bon 
zatrudnieniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 
50 roku życia. 
24 Podano zatrudnienie średnioroczne. 
25 Dz. U. poz. 667.  
26 Tj.: pośrednik pracy - stażysta, doradca zawodowy – stażysta i specjalista ds. programów –
 stażysta. Ww. osoby były wcześniej zatrudnione w PUP na innych stanowiskach. 
27 Europejskie służby zatrudnienia państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy 
o promocji zatrudnienia, realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz 
z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy. 
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(etat) przypadało, odpowiednio: 102 (103), 77 (78), 65 (66), 57 (57) osób 
bezrobotnych. Liczba bezrobotnych przypadająca na jednego pracownika (etat)  
dla poszczególnych funkcji i stanowisk wynosiła, odpowiednio:  
− doradca klienta: 262, 193, 143 i 119 osób, 
− pośrednik pracy: 642, 515, 417 i 343 osoby, 
− doradca zawodowy: 1.110, 664, 537, 523 osoby, 
− specjalista do spraw rozwoju zawodowego: 3.119, 2.295, 1.432 i 992 osoby. 

Liczba zarejestrowanych w PUP bezrobotnych zmniejszyła się w latach 2014-2017 
z 6.549 do 3.768 osób, tj. o 42,5%. W ww. okresie nastąpił wzrost z 25 do 32 osób 
(o 28,0%) liczby pracowników pełniących funkcję doradcy klienta. Powyższe 
wpłynęło na zmniejszenie liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę 
klienta z 262 do 119 osób (o 54,6%). Według Kierownika Działu Usług Rynku 
Pracy29 jeden doradca klienta obsługiwał dziennie od 5 do 12 bezrobotnych, 
a spotkanie z bezrobotnym trwało od 15 do 90 minut. 

(dowód: akta kontroli str. 145-195, 425-443) 

Według Dyrektora liczba doradców klienta w PUP była wystarczająca i zapewniała 
sprawną obsługę interesantów, a wzrost liczby pracowników pełniących funkcję 
doradcy klienta wpłynął na zwiększenie ilości czasu i uwagi poświęconej jednemu 
klientowi podczas wizyty. Pierwsze spotkanie z doradcą klienta w celu ustalenia 
profilu pomocy dla bezrobotnego odbywało się w dniu rejestracji lub w terminie  
do 28 dni od dnia rejestracji, co szerzej przedstawiono w pkt 1.7.2 niniejszego 
wystąpienia. Czas oczekiwania na pozostałe spotkania z doradcą klienta w okresie 
realizacji IPD wynosił średnio 39 dni, a najkrótszy oraz najdłuższy czas oczekiwania 
wynosiły  odpowiednio: 1 i 60 dni, zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
profilowania30. 
 

(dowód: akta kontroli str. 135-136, 444-477) 

NIK zauważa, że w kontrolowanym okresie Dyrektor PUP powierzył funkcję doradcy 
klienta również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach specjalisty-stażysty31, 
pomimo, że wg art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia, funkcję doradcy 
klienta mogą pełnić: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju 
zawodowego i specjaliści ds. programów. Powyższe uzasadniano stanowiskiem 
MPiPS, określonym w wytycznych32 „Wprowadzenie funkcji doradcy klienta” dla 
powiatowych urzędów pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 444-477, 1042-1044) 

1.7.1. Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy w latach: 2014, 2015, 
2016 i 2017 wynosiła, odpowiednio: 6.196, 4.571, 4.025 i 3.741, co stanowiło: 
94,6%, 90,5%, 93,7% i 99,3% liczby zarejestrowanych bezrobotnych33. Liczba 

                                                                                                                                       
28 Na dzień 31 grudnia każdego roku.  
29 Dalej „DU”. 
30 Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie profilowania powiatowy urząd pracy,  
w okresie realizacji IPD, co najmniej raz na 60 dni kontaktuje się z bezrobotnym, w celu 
monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego, a kontakt  
z bezrobotnym, może być realizowany w formie spotkania z bezrobotnym, rozmowy telefonicznej 
albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową. 
31 Tj.: pośrednik pracy - stażysta, doradca zawodowy – stażysta i specjalista ds. programów –
 stażysta. 
32 Opracowanie: maj 2014 r., aktualizacja: lipiec 2014 r. 
33 Tj. odpowiednio: 6.549, 5.048, 4.297 i 3.768 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego  
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bezrobotnych objętych poszczególnymi profilami pomocy34 w ww. latach wynosiła, 
odpowiednio: 
• profilem pomocy I objęto, odpowiednio: 226, 107, 62 i 48 osób, co stanowiło 

odpowiednio: 3,4%, 2,1%, 1,4% i 1,3% liczby zarejestrowanych bezrobotnych, 
• profilem pomocy II objęto, odpowiednio: 4367, 3.003, 2.259 i 1.942 osoby,  

co stanowiło odpowiednio: 66,7%, 59,5%, 52,6% i 51,5% liczby bezrobotnych, 
• profilem pomocy III objęto, odpowiednio: 1603, 1.461, 1.704 i 1.751 osób, 

stanowiących odpowiednio: 24,5%, 28,9%, 39,7% i 46,5% osób bezrobotnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 145-195, 478, 481) 

Kierownik DU wyjaśniła: spadek udziału osób profilowanych przez Urząd w latach 
2015 i 2016 był związany z czynnikami niezależnymi od Urzędu, tj. podejmowaniem 
zatrudnienia zaraz po zarejestrowaniu się przez osoby bezrobotne i nie zgłaszaniem 
się na wyznaczony termin profilowania. 

(dowód: akta kontroli str. 481) 

Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych35 zawierał pytania 
dotyczące m.in.: poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości 
języków obcych, stopnia niepełnosprawności, czasu pozostawania bez pracy, 
przypadków odmowy oferowanej propozycji pomocy, uprawnień zawodowych 
potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, umiejętności zawodowych, oddalenia 
od potencjalnych miejsc pracy i dojazdu do pracy, możliwości pracy w systemie 
zmianowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 489-491) 

Według wyjaśnień doradców klienta36 zajmujących się ustalaniem profilu pomocy dla 
bezrobotnych:  
− doradca klienta przeprowadzający wywiad z bezrobotnym dopasowywał 

uzyskaną od niego odpowiedź do przewidzianego katalogu odpowiedzi; 
− w trakcie profilowania pojawiały się pytania kwestionariusza wymagające 

dodatkowego wyjaśniania przez doradców klienta, tj. m.in.: co jest Pan/Pani  
w stanie zrobić w celu zwiększenia swoich szans na podjęcie pracy? Proszę 
wskazać przyczyny utrudniające Panu/Pani podjęcie pracy? czy posiadając 
ubezpieczenie zdrowotne z innych źródeł/z innego tytułu zarejestrowałby/ałaby 

                                                      
34 Tj. profilami pomocy, o których mowa w art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia oraz 
rozporządzeniu MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego  
(Dz. U. poz. 631).  
Profilem pomocy I zostali objęci bezrobotni samodzielni i aktywni, dla których podstawowym 
wsparciem jest pośrednictwo pracy, tj. propozycja odpowiedniej pracy, a w uzasadnionych 
przypadkach poradnictwo zawodowe i wybrane instrumenty rynku pracy (m.in. bon stażowy, bon 
zatrudnieniowy, szkolenia, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).  
Profilem pomocy II zostali objęci bezrobotni wymagający intensywnego wsparcia, wobec których  
PUP może stosować wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy oraz inne formy pomocy określone 
w ustawie, z wyłączeniem programu aktywizacja i integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy (dalej 
„PAI”), a także działania aktywizacyjne zlecane przez PUP.  
Profilem pomocy III objęci zostali bezrobotni oddaleni od rynku pracy, tj. zagrożeni wykluczeniem 
społecznym oraz osoby, które z własnego wyboru nie były zainteresowane podjęciem pracy lub 
uchylały się od pracy legalnej. Wobec tej grupy osób można wykorzystywać m.in.: PAI, działania 
aktywizacyjne zlecone przez PUP, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy 
lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej oraz poradnictwo zawodowe. 
35 Ww. narzędzie w całości zintegrowane jest z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym 
przez wszystkie PUP („Syriusz”), dalej „kwestionariusz”. 
36 Wyjaśnienia odebrano od pięciu doradców klienta, którzy w latach 2014-2017 ustalili największą 
liczbę profili pomocy dla osób bezrobotnych. 
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się Pan/Pani w urzędzie pracy? co poza uzyskaniem dochodu skłania 
Pana/Panią do podjęcia pracy?;  

− pytania przewidziane w kwestionariuszu pozwalały na uwzględnienie 
indywidualnej sytuacji bezrobotnego i jego preferencji na rynku pracy; 

− na etapie profilowania bezrobotni pytani byli o formy aktywizacji, z jakich 
chcieliby skorzystać, a ich preferencje uwzględniano przy określaniu profilu 
pomocy. 

 (dowód: akta kontroli str. 492-497) 

1.7.2. W wyniku badania dokumentacji wybranych losowo 80 osób bezrobotnych37 
stwierdzono, że profil pomocy ustalano w czasie: do 7 dni dla 19 osób, od 8 do 30 
dni dla 49 osób oraz powyżej 30 dni dla 12 osób zarejestrowanych jako bezrobotne 
przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia38. Dla osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP przed wejściem w życie nowelizacji ustawy  
profile ustalono przed końcem 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 444-477, 498-505) 

Kierownik DU wyjaśniła: bieżąca obsługa klientów oraz inne zaplanowane działania 
w danym dniu nie pozwalały ustalić profilu w tym samym czasie dla osób 
bezrobotnych (…) Po przenalizowaniu zmieniającej się (…) sytuacji na lokalnym 
rynku pracy w listopadzie 2017 r. podjęłam decyzję o skróceniu okresu profilowania. 
Pod koniec 2017 r. przekazałam ustnie doradcom klienta, że powinniśmy dążyć  
do ustalania profilu pomocy w okresie do 7 dni po rejestracji.  

(dowód: akta kontroli str. 481) 

W badanej próbie nie wystąpiły przypadki niewyrażenia przez osobę bezrobotną 
zgody na ustalenie profilu pomocy. O zmianę profilu wnioskowało 12 bezrobotnych, 
a PUP uwzględnił wszystkie te wnioski39. Bezrobotni wnioskowali o zmianę profilu 
w okresie od 80 do 435 dni od daty jego ustalenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 444-477, 498-507) 

W Urzędzie nie odnotowywano spełnienia przez pracowników PUP wynikającego 
z § 6 rozporządzenia w sprawie profilowania obowiązku każdorazowego 
poinformowania osób bezrobotnych o tym, jakimi formami pomocy mogą zostać 
objęte w ramach ustalonego profilu.  

 

Kierownik DU wyjaśniła: Każda osoba bezrobotna (…) w dniu rejestracji 
otrzymywała (…) pisemną informację o formach pomocy określonych w ustawie, 

                                                      
37 W tym: 
 - 40 osób korzystających w ramach II profilu pomocy z następujących form aktywizacji zawodowej: 
bonu na zasiedlenie (10 osób), bonu stażowego (10 osób), dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej – 10 osób, dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia  
(10 osób); 
- 20 osób korzystających z I profilu pomocy, w tym: 10 osób, które na dzień rozpoczęcia kontroli 
zostały wyrejestrowane z rejestru bezrobotnych oraz 10 osób, które na ww. dzień były nadal 
zarejestrowane jako bezrobotne; 
- 20 osób korzystających z III profilu pomocy, w tym: 10 osób, które w kontrolowanym okresie 
ukończyły realizację działań przewidzianych w Indywidualnym Planie Działania (o którym mowa  
w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy, obejmującym podstawowe usługi rynku pracy wspierane 
instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego, dalej „IPD”) oraz 10 osób, dla których 
termin realizacji tych działań jeszcze nie upłynął. 
38 Według art. 15 znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia, profil pomocy dla osoby 
zarejestrowanej jako bezrobotna przed dniem wejścia w życie tej ustawy, powinien być ustalony nie 
później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. 
39 W 11 przypadkach dokonano zmieniono  profil III na profil II, a w jednym przypadku profil I na II. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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a po ustaleniu profilu pomocy, osoba bezrobotna informowana była ustnie w jakim 
profilu pomocy się znajduje oraz jakimi formami pomocy może zostać objęta 
w ramach ustalonego profilu pomocy.   

(dowód: akta kontroli str. 480, 536) 

Rozporządzenie w sprawie profilowania nie wskazuje formy, w której ta informacja 
ma być przekazana bezrobotnemu, jednak - zdaniem NIK - w przypadku jej 
przekazania w formie ustnej, zasadnym jest odnotowywanie spełnienia ww. 
obowiązku. 

 

W kontrolowanym okresie w prowadzonej przez Urząd ewidencji skarg i wniosków 
nie odnotowano skarg w zakresie profilowania bezrobotnych lub ich aktywizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 541-545) 

W ramach niniejszej kontroli przeprowadzono badanie ankietowe 50 osób 
bezrobotnych, które skorzystały w kontrolowanym okresie z co najmniej jednej formy 
aktywizacji zawodowej i na dzień rozpoczęcia kontroli NIK figurowały w rejestrze 
bezrobotnych. 93% osób ankietowanych wypowiedziało się, że byli zadowoleni 
z formy aktywizacji w której uczestniczyli, 91% stwierdziło, że polepszyła się ich 
sytuacja na rynku pracy, 36% było zainteresowanych uczestnictwem w formie 
aktywizacji, która nie została im zaproponowana przez PUP, 16% wnioskowało 
o uczestnictwo w formie aktywizacji, której im odmówiono. 4% ankietowanych 
podało, że oferowana forma aktywizacji nie była dopasowana do ich potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 546-800) 

1.8. W ramach badanej próby 80 osób bezrobotnych dokonano zmiany40 profilu 
pomocy 42 osobom bezrobotnym, w tym w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017, 
odpowiednio: 1, 15, 13 i 13 osobom. Zmiany profilu dokonano w 12 przypadkach  
na wniosek bezrobotnego, w 3 przypadkach z inicjatywy pracownika PUP.  
W 10 przypadkach zmiana profilu pomocy wynikała z faktu, że bezrobotny nie podjął 
pracy w okresie realizacji IPD i wystąpiła konieczność ponownego ustalenia profilu. 
W 17 przypadkach bezrobotny wyrejestrował się z prowadzonego przez PUP 
rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, a następnie zarejestrował się 
ponownie, a ustalony dla niego profil pomocy był inny41 niż ustalony podczas 
pierwszej rejestracji. Okres pomiędzy wyrejestrowaniem i ponowną rejestracją42 
bezrobotnego wynosił: do 6 miesięcy w 5 przypadkach, od 6 miesięcy do roku  
w 4 przypadkach oraz powyżej roku w 8 przypadkach. Na podstawie analizy 
odpowiedzi udzielonych przez osoby bezrobotne w kwestionariuszach do 
profilowania stwierdzono, że Urząd przyznawał inny profil pomocy po ponownej 
rejestracji z powodów określonych w § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie 
profilowania, tj. m.in. z przyczyn: zmiany sytuacji bezrobotnego dotyczącej 
czynników utrudniających bezrobotnemu wejście lub powrót na rynek pracy  
(okres doświadczenia zawodowego, czas pozostawania bez pracy, miejsce 
zamieszkania  pod  względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy)  lub zmiany  

 

                                                      
40 Tj. ponownego ustalenia. Nie stwierdzono przypadków dokonywania tzw. korekt profilu w trakcie 
profilowania, tj. określenia innego profilu niż sugeruje system Syriusz.  
41 Tj.: 7 osobom zmieniono profil II na profil I, 4 osobom zmieniono profil II na profil III, 3 osobom 
zmieniono profil III na profil II, 3 osobom zmieniono profil I na profil II. 
42 Najkrótszy i najdłuższy okres między wyrejestrowaniem i ponowną rejestracja bezrobotnego 
wynosił odpowiednio: 85 i 983 dni. 
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czynników wskazujących na potrzebę i zamiar podjęcia pracy przez bezrobotnego 
(dyspozycyjność, powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, gotowość  
do dostosowania się do wymagań rynku pracy). 

(dowód: akta kontroli str. 444-477, 801-817) 

1.9. Wnioski o ponowne ustalenie profilu pomocy złożyło 12 z 80 osób, których 
dokumentację objęto badaniem. Wnioski te nie zawierały informacji o rodzaju 
oczekiwanego profilu. W uzasadnieniach wniosków o zmianę profilu bezrobotni 
informowali Urząd o m.in.: zmianie sytuacji osobistej, poprawie sytuacji zdrowotnej 
lub zamiarze podjęcia działalności gospodarczej. W 11 przypadkach Urząd dokonał 
zmiany profilu III na profil II, natomiast w jednym przypadku dokonano zmiany profilu 
I na profil II. Nie stwierdzono przypadków odmowy przez Urząd dokonania 
wnioskowanej przez bezrobotnego zmiany profilu. 

 (dowód: akta kontroli str. 444-477, 818-821) 

1.10. Dyrektor wyjaśniła: profilowanie nie miało większego wpływu na jakość 
świadczenia pomocy osobom bezrobotnym, kierowania odpowiedniej pomocy do 
bezrobotnych i jej skuteczność, dlatego że przed wprowadzeniem tego narzędzia 
dokonywano w Urzędzie podobnego wywiadu, analizowano możliwości klienta, czyli 
jego gotowość do pracy oraz oddalenie od rynku pracy i poziom motywacji  
do działań. W podobny sposób dopasowywano formy wsparcia dla klientów, 
a dodatkowo nie było osób, które byłyby wyłączone z niektórych działań jak jest 
w profilu III. W chwili obecnej profilowanie umożliwia klientom korzystanie 
z udostępnianych na stronach internetowych formularzy do profilowania i gotowych 
odpowiedzi. Znajomość treści pytań i przygotowane odpowiednie odpowiedzi 
sprawiają, że narzędzie to stało się mało wiarygodne i nieadekwatne do faktycznej 
sytuacji klienta, np. osoba niezainteresowana podjęciem pracy odpowiada tak, aby 
uzyskać profil III. Problemy jakie Urząd napotykał w związku z profilowaniem wiązały 
się głównie z obciążeniem dodatkową pracą i pilnowaniem procedur przez doradców 
klienta (…) obawami osób bezrobotnych związanych z nieodpowiednim profilem, 
który niedostatecznie spełniał ich oczekiwania oraz nieodpowiednio dopasowanymi 
(ograniczonymi) formami wsparcia (…) przy profilu I i III, co wiązało się z dłuższym 
pozostawaniem w rejestrze osób bezrobotnych lub powodowało chęć zmiany  
tego profilu. W zakresie profilowania bezrobotnych należałoby przede wszystkim 
zmienić intensywność profilowania w sytuacjach, kiedy osoba bezrobotna jest 
zarejestrowana przez krótki czas,  podejmuje pracę na krótki czas i znów wraca  
do rejestru, aby po raz kolejny zatrudnić się na krótkotrwałą umowę. Każdorazowe 
profilowanie takiej osoby (czasem kilka razy w jednym roku) niczego nie wnosi (…) 
rozwiązanie w zakresie profilowania pomocy dla bezrobotnych uważam, za dobry 
kierunek w zakresie pracy z klientem w tamtym czasie, ale wymagające ciągłego 
dopasowywania i zmian w perspektywie dłuższego stosowania tego narzędzia. (…) 
profilowanie według obowiązującego narzędzia utrudniało realizację zadań PUP, 
w tym pomoc osobom bezrobotnym (stało się narzędziem, które może powodować, 
iż osoby bezrobotne przechodzą w długotrwałe bezrobocie, o czym świadczy 
zwiększający się odsetek osób pozostających w profilu III).  

(dowód: akta kontroli str. 536) 

1.11. Pracownicy Urzędu opracowali w latach: 2014, 2015, 2016, 2017, 
odpowiednio: 5.585, 5872, 6541 i 5253 IPD43. Dla wszystkich osób w ramach 
badanej próby przygotowano IPD w terminie nieprzekraczającym 60 dni od  
dnia określenia profilu pomocy, tj. zgodnie z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia. Objęte kontrolą IPD zawierały wszystkie elementy, określone  

                                                      
43 O których mowa w art. 34a ustawy. 
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w art. 34a ust. 2ustawy, tj.: opis działań możliwych do zastosowania w ramach 
pomocy i działań planowanych do realizacji przez bezrobotnego oraz planowane 
terminy realizacji poszczególnych działań, formy, planowaną liczbę i terminy 
kontaktów z pracownikiem Urzędu, termin i warunki zakończenia realizacji IPD. 
Przygotowane IPD uwzględniały potrzeby, kompetencje i preferencje bezrobotnych 
w zakresie aktywizacji oraz przewidywały różne działania do zastosowania  
w ramach pomocy w odniesieniu do poszczególnych bezrobotnych, tj. m.in. 
propozycje: stażu, szkoleń zawodowych, grupowych porad zawodowych, 
podniesienia kompetencji w zakresie przedsiębiorczości poprzez szkolenie „ABC 
przedsiębiorczości” w związku z możliwością przyznania jednorazowych środków  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działania jakie proponowano osobom 
bezrobotnym były dostosowane do ustalonego profilu pomocy44. Powyższe działania 
były następnie realizowane.   

Treść tych dokumentów nie pozwala na stwierdzenie, że bezrobotni byli 
zainteresowani innymi formami pomocy, niż przewidziane dla nich w IPD 
opracowanym przez Urząd. Z przeprowadzonego przez NIK badania ankietowego 
wynika jednak, że 36% respondentów było zainteresowanych uczestnictwem  
w formie aktywizacji, która nie została im zaproponowana przez PUP, 16% nie 
otrzymało wsparcia w formie, o jaką wnioskowała, a wg 4% oferowana forma 
aktywizacji nie była dopasowana do ich potrzeb. 

 (dowód: akta kontroli str. 444-477, 822-834) 

Według prowadzonych dla osób bezrobotnych „Kart stawiennictwa osoby 
zarejestrowanej w PUP”, w której odnotowywano kontakty pracownika 
z bezrobotnym45, Urząd wywiązywał się w okresie realizacji IPD z obowiązku 
kontaktowania się z bezrobotnymi co najmniej raz na 60 dni, zgodnie z § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie profilowania. Przedmiotem rozmów i spotkań pracownika 
PUP w ramach realizacji ww. obowiązku było m.in.: informowanie osoby bezrobotnej 
o sytuacji na rynku pracy, analiza ofert pracy, udzielanie porad zawodowych.  

(dowód: akta kontroli str. 444-477) 

W ramach badanej próby wystąpiło 36 przypadków realizacji form pomocy na rzecz 
bezrobotnego w ramach IPD na podstawie umowy Urzędu z innym podmiotem, 
tj. pracodawcą, w tym: dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku 
życia dla 13 bezrobotnych, bonu stażowego dla 13 osób, stażu dla 6 osób, robót 
publicznych dla 3 osób i prac interwencyjnych dla 1 osoby. We wszystkich  
ww. przypadkach kontakt pomiędzy Urzędem a pracodawcą realizującym  
określoną formę pomocy na rzecz bezrobotnego odbywał się co najmniej raz  
na 60 dni, tj. w terminie wymaganym zgodnie z § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia  
w sprawie profilowania. Najczęstszą udokumentowaną formą tego kontaktu było 
egzekwowanie przez Urząd m.in.: miesięcznych list obecności stażystów, 
dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia i opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne w przypadku prac interwencyjnych, robót publicznych 
i dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia. Urząd 
przeprowadzał również m.in. w przypadku staży tzw. „wizyty monitorujące”,  
co szerzej przedstawiono w pkt 2.5 niniejszego wystąpienia. Według Kierownika DI, 
pracownicy tego działu kontaktowali się również telefoniczne z pracodawcami.  

(dowód: akta kontroli str. 444-477,835-885) 

                                                      
44 Bonów stażowych oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie 
proponowano osobom z profilem pomocy III. 
45 Potwierdzone podpisem pracownika Urzędu oraz osoby bezrobotnej. 
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Pomoc bezrobotnym w ramach IPD realizowana była przez okres nie dłuższy,  
niż okres określony w § 7 rozporządzenia w sprawie profilowania, tj.: 180 dni dla 
profilu pomocy I w 20 przypadkach, 540 dni dla profilu pomocy w 40 przypadkach II  
i 720 dni dla profilu pomocy III w 20 przypadkach. W badanej próbie wystąpiło  
13 przypadków (15,0%), gdy nie udało się doprowadzić bezrobotnych do podjęcia 
pracy, w tym w ramach profilu pomocy I, II, i III odpowiednio: 7 (35%), 1 (2,5%), 
5 (25,0%) przypadki. W ww. przypadkach PUP dokonał analizy realizacji IPD, 
ponownie ustalił profil pomocy i przygotował nowy IPD, zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie profilowania46. W nowych IPD wprowadzono zmiany 
w zakresie ścieżki aktywizacji bezrobotnego dotyczące m.in. planowanych działań 
określonych w art. 34a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, tj.: nowych działań do zastosowania 
przez Urząd w ramach pomocy określonej w ustawie oraz działań do samodzielnej 
realizacji przez bezrobotnego w celu poszukiwania pracy. 

W badanej próbie wystąpiło łącznie 15 przypadków ponownego ustalenia47 przez 
Urząd profilu pomocy dla bezrobotnego, związanych ze zmianą sytuacji 
bezrobotnego, o której mowa w § 9 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 2 lub 3 rozporządzenia 
w sprawie profilowania, tj. zmiany dotyczącej czynników utrudniających 
bezrobotnemu wejście lub powrót na rynek pracy lub wskazujących na potrzebę 
i zamiar podjęcia pracy przez bezrobotnego. Zmiana dotyczyła m.in.: sytuacji 
osobistej lub zdrowotnej, doświadczenia zawodowego, czasu pozostawania  
bez pracy, miejsca zamieszkania lub zmiany czynników wskazujących na potrzebę 
i zamiar podjęcia pracy przez bezrobotnego (dyspozycyjność, powody rejestracji 
w powiatowym urzędzie pracy). 

 (dowód: akta kontroli str. 444-477, 833-834) 

Stwierdzono, że 16 osób bezrobotnych (20,0%) przerwało realizację IPD w związku 
z utratą statusu bezrobotnego, z czego: 9 osób z powodu podjęcia zatrudnienia 
(w tym 8 osób w związku z aktywizacją w ramach IPD), a 7 osób z powodu 
otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.    

 (dowód: akta kontroli str. 444-477) 

Urząd dokonywał rzetelnej analizy lokalnego rynku pracy, w tym gromadził dane 
o zawodach nadwyżkowych i deficytowych oraz rozpoznawał potrzeby osób 
bezrobotnych. Stosownie do obowiązujących przepisów Urząd dokonywał 
profilowania pomocy dla osób bezrobotnych oraz opracował dla nich IPD, które 
dostosowywano do potrzeb osób, których dotyczyły. Liczba zatrudnionych 
w Urzędzie doradców klienta spełniała wymogi wynikające z przepisów. NIK 
zauważa przy tym, że w kontrolowanym okresie funkcję doradcy klienta w Urzędzie 
pełnili również pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalisty-stażysty,  
co wprawdzie było zgodne ze stanowiskiem MPiPS, jednakże wg art. 91 ust. 1 i 2 
ustawy o promocji zatrudnienia, funkcję doradcy klienta mogą pełnić: pośrednicy 
pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego i specjaliści  
ds. programów. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że w urzędzie nie odnotowywano 
spełnienia przez pracowników PUP wynikającego z § 6 rozporządzenia w sprawie 
profilowania obowiązku każdorazowego poinformowania osób bezrobotnych o tym, 
jakimi formami pomocy mogą zostać objęte w ramach ustalonego profilu. 
 

                                                      
46 Stosownie do § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie profilowania, jeżeli w wyniku realizacji IPD 
nie udało się doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy 
realizacji IPD, ponownie ustala profil pomocy i przygotowuje z bezrobotnym nowy IPD. 
47 W tym: na wniosek bezrobotnego w 12 przypadkach oraz z inicjatywy pracownika PUP  
w 3 przypadkach. Urząd dokonywał głównie zmiany profilu III na profil II, tj. w 13 przypadkach. 
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2. Udzielanie wsparcia bezrobotnym w ramach działań określonych 
w indywidualnych planach działania. 

2.1. Urząd stosował w stosunku do 80 osób bezrobotnych, których dokumentacja 
została poddana analizie, formy pomocy zgodne z ustalonym profilem pomocy, 
określonym w art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia, tj.:  
− dla profilu pomocy I (20 osób): pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 

przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,  
bon stażowy, bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia, szkolenia 
w ramach planu szkoleń, 

− dla profilu pomocy II (40 osób): pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, bon stażowy, bon 
na zasiedlenie, szkolenia w ramach planu szkoleń, 

− dla profilu pomocy III (20 osób): pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe 
oraz  roboty publiczne w ramach programu specjalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 444-477) 

2.2. Urząd posiadał uregulowania wewnętrzne dotyczące form pomocy udzielonych 
osobom bezrobotnym w ramach badanej próby, tj.: 
− „Regulamin określający zasady i warunki organizowania stażu oraz stażu 

w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych48”,  
− „Regulamin przyznawania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie 

działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia jego zwrotu49”. 

Ww. akty wewnętrzne zawierały m.in. szczegółowe procedury przyznawania  
przez Urząd dofinansowania ww. form aktywizacji oraz kryteria oceny wniosków 
o zawarcie umowy na dofinansowanie, które były zgodne z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. Według tych procedur decyzje o przyznaniu dofinansowania 
podejmował Dyrektor po uzyskaniu opinii „Komisji do spraw rozpatrywania wniosków 
pracodawców oraz osób bezrobotnych w zakresie stosowania instrumentów rynku 
pracy50”. Urząd kierował osoby bezrobotne, których dokumentację objęto badaniem, 
na poszczególne formy pomocy zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami 
wewnętrznymi. Dokumentacja dotycząca udzielenia poszczególnych zastosowanych 
form zawierała odpowiednie wnioski, oświadczenia i zobowiązania zgodne 
z przepisami dotyczącymi udzielania tych form.  

(dowód: akta kontroli str. 444-477, 510, 886-927) 

W latach 2016-2017 osoby bezrobotne kierowano na staż głównie do instytucji 
publicznych. Urząd nie posiadał dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie,  
czy analizowano trwałość zatrudnienia bezrobotnych po upływie okresów 
aktywizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 928-929) 

Dyrektor wyjaśniła: najliczniejsze staże były organizowane u pracodawców z sektora 
publicznego, ponieważ możliwość odbycia stażu w zawodzie technik prac biurowych 
u pozostałych organizatorów staży była znacznie mniejsza, a zainteresowanie osób 

                                                      
48 Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., zmieniony 
zarządzeniami Dyrektora: nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. i nr 1/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 
49 Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora nr 4/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., zmieniony 
zarządzeniami Dyrektora: nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., nr 2/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.  
i nr 22/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. 
50 W skład ww. komisji wchodzili: pracownicy Urzędu oraz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cieszynie9 w tym  
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bezrobotnych było duże (…). Urząd nie badał trwałości zatrudnienia, w tym po 
stażach, ponieważ w bieżącej pracy monitorowano zatrudnienie po zakończonej 
formie wsparcia w okresie do 3 m-cy z uwzględnieniem 30 dni zatrudnienia. 
Natomiast w  załączniku nr 1 do sprawozdawania MPiPS-02/MRPiPS-02 w latach 
2015- 2017 wykazano ilość osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji 
(w tym staż) oraz ilość osób, które zostały zatrudnione, z czego można wyliczyć 
efektywność zatrudnieniową, np. w stażach, która wynosiła w latach 2015, 2016, 
2017 odpowiednio: 93%, 80%, 83%. W przypadku deklaracji pracodawcy, iż po 
zakończonym stażu zatrudni określoną ilość osób, zapis był ujmowany w umowie 
z pracodawcą/organizatorem i następnie podlegał weryfikacji czy wywiązano się 
z umowy (każda umowa była weryfikowana indywidualnie). 

(dowód: akta kontroli str. 930) 

W latach 2016-2017 osoby bezrobotne kierowano na staże w zawodach, które nie 
należały do nadwyżkowych, natomiast w 2014 r. Urząd skierował osoby bezrobotne 
na staże w zawodach nadwyżkowych: sprzedawca, kelner i pomoc kuchenna, 
a w 2015 r. zorganizowano staże na stanowisku sprzedawca, również zaliczonym 
do zawodów nadwyżkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 928-929) 

Dyrektor wyjaśniła: starano się organizować staże w zawodach, które nie były 
nadwyżkowe. Jednak w latach: 2014 i 2015 zorganizowano staże w zawodzie 
sprzedawca, który należał do zawodów nadwyżkowych, lecz nie należał do 
zawodów najbardziej nadwyżkowych. W 2014 r. zorganizowano staże również 
w zawodach kelner, pomoc kuchenna, które należały do zawodów nadwyżkowych, 
jednak były na końcu zestawienia tych zawodów. Staże (…) organizowane  
były, ponieważ na terenie powiatu stosunkowo dużo pracodawców poszukuje 
pracowników w ww. zawodach. Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie 
doświadczenia zawodowego.  

(dowód: akta kontroli str. 930) 

2.3. W Urzędzie obowiązywały procedury kontroli zarządczej wprowadzone 
zarządzeniami Dyrektora: nr 16/2010 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie 
„Zasad kontroli zarządczej” oraz nr 16/2014 z dnia 28 marca 2014 r. nr 16/2010  
z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury kontroli 
zarządczej”. Według § 5 zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Procedury kontroli 
zarządczej” w celu oszczędnej i efektywnej realizacji zadań w Urzędzie prowadzi się 
bieżący nadzór nad wykonywaniem poszczególnych zadań, a narzędziem służącym 
temu nadzorowi są m.in. kontrole wewnętrzne, przeprowadzane przez Kierowników 
komórek organizacyjnych. Wyniki tych kontroli przedstawiono w pkt 2.5 niniejszego 
wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 931-947) 

2.4. Według badanej dokumentacji osób bezrobotnych, Urząd zawierał umowy 
z pracodawcami lub bezrobotnymi dotyczące: stażu i bonu stażowego, bonu  
na zasiedlenie, przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia, 
organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych. W treści 
tych umów zawarto zapisy dotyczące zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania 
przyznanych przez Urząd środków publicznych, w zakresie m.in.: 
− obowiązku zapłaty kary umownej przez pracodawcę w przypadku 

niezatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu z przyczyn leżących  
po stronie organizatora stażu w wysokości 600 zł, 
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− zabezpieczenia przez poręczenie zwrotu otrzymanych przez bezrobotnego 
środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, 

− zabezpieczenia w umowach przez poręczenie zwrotu otrzymanych przez 
bezrobotnego środków finansowych w ramach bonu na zasiedlenie, co zostało 
opisane w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”,  

− obowiązku zwrotu przez pracodawcę całości otrzymanego dofinansowania wraz 
z odsetkami ustawowymi w przypadku niedotrzymania warunków umów 
dotyczących: zatrudnienia osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia,  
prac interwencyjnych i robót publicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 835-880) 

2.5. Urząd wykorzystywał następujące formy nadzoru nad przebiegiem realizacji 
umów dotyczących aktywizacji zawodowej, zawartych z pracodawcami 
i bezrobotnymi: 
− egzekwowanie od pracodawców dostarczenia do PUP: list obecności stażystów, 

list płac, umów o pracę potwierdzających podjęcie przez stażystę zatrudnienia 
po odbytym stażu, dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia 
i opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku prac 
interwencyjnych, robót publicznych i dofinansowania do wynagrodzenia osób 
powyżej 50 roku życia, 

− tzw. „wizyty monitorujące” z których protokoły zawierały informacje w zakresie: 
obecność stażysty i jego opiekuna w miejscu odbywaniu stażu, bieżącego 
prowadzenia listy obecności stażystów oraz przeszkolenia stażysty w zakresie 
przepisów BHP. 

(dowód: akta kontroli str. 444-477, 835-884, 948-949) 

PUP nie posiadał wyodrębnionej komórki kontroli wewnętrznej lub audytu, natomiast 
kierownicy komórek organizacyjnych w latach 2014-2017 przeprowadzili kontrole 
w zakresie m.in.: „wdrożenia nowych instrumentów rynku pracy wprowadzonych 
w dniu 27 maja 2014 r.”, prawidłowości wprowadzania danych statystycznych  
do systemu informatycznego „Syriusz”, profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, 
prawidłowości rozpatrywania wniosków i realizacji umów w zakresie: przyznania 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na 
zasiedlenie, bonów stażowych, robót publicznych oraz doposażenia lub 
wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. W protokołach ww. kontroli  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 950-975) 

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

W umowach dotyczących bonów na zasiedlenie zabezpieczano zwrot środków 
w przypadku niewywiązania się z umowy poprzez stosowny zapis w umowie  
oraz dodatkowe poręczenie osoby trzeciej, pomimo niewskazania takiej formy 
zabezpieczenia w ustawie o promocji zatrudnienia.  

Zdaniem NIK powyższa forma zabezpieczenia mogła ograniczać części 
bezrobotnych dostęp do tej formy wsparcia. 

 

Urząd prawidłowo udzielał wsparcia bezrobotnym w ramach działań określonych 
w IPD. Zastosowane formy aktywizacji zawodowej były zgodne z ustalonym profilem 
pomocy.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Korzystanie przez Urząd z poręczenia jako formy zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umów dotyczących bonów na zasiedlenie mogło ograniczać dostęp  
do tego instrumentu wsparcia.  

 

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1. Według badanej dokumentacji próby 80 osób bezrobotnych, w kontrolowanym 
okresie51 zatrudnienie/działalność gospodarczą podjęły 52 osoby spośród 63 osób 
(82,5%), które zakończyły aktywizację52 w latach 2014-2017, w tym: 7 bezrobotnych 
z I profilem pomocy, 39 bezrobotnych z II profilem pomocy i 6 bezrobotnych  
z III profilem pomocy53, a mianowicie: 

− 22 osoby (100,0%), którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, 

− 12 z 13 osób (92,3%), którym przyznano bony na zasiedlenie, 
− 12 z 13 osób (92,3%), którym przyznano bony stażowe, 
− 3 z 6 osób (50,0%), które odbywały staże, 
− 1 osoba (100,0%), którą objęto pracami interwencyjnymi, 
− 1 osoba (100,0%), którą objęto dofinansowaniem wynagrodzenia osób powyżej 

50 roku życia, 
− 1 z 3 osób (33,3%), którą objęto robotami publicznymi w ramach programu 

specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 444-477) 

3.2. Po zakończeniu okresu korzystania z aktywizacji 12 z 52 osób (23,0%) 
pozostawało w zatrudnieniu/prowadziło działalność gospodarczą do 3 miesięcy,  
20 osób (38,5%) do roku, a kolejne 20 osób (38,5%) ponad rok. Najkrótszy  
oraz najdłuższy okres zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej  
po zakończeniu aktywizacji ww. osób wynosiły odpowiednio: 5 i 1.174 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 444-448) 

3.3. Bezrobotni, których dokumentacje objęto badaniem przed ustaleniem I, II lub III 
profilu pomocy pozostawali w rejestrze osób bezrobotnych przez okres: 
− do 3 miesięcy: 71 osoby (88,8% z 80 osób objętych badaniem), 
− od 3 miesięcy do roku: 5 osób (6,3%), 
− powyżej roku: 4 osoby (5,0%). 

Po ustaleniu profilu pomocy osoby te były zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 
przez okres: 
− do 3 miesięcy: 24 osoby (30,0%), 
− od 3 miesięcy do roku: 48 osób  (60,0%), 
− powyżej roku: 8 osób (10,0%). 

 (dowód: akta kontroli str. 444-477) 

                                                      
51 Według stanu na dzień 20 kwietnia 2018 r. 
52 W latach 2014-2017 aktywizację rozpoczęło łącznie 80 osób, w tym: 57 osób aktywizację 
zakończyło, 17 osób na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli było w trakcie aktywizacji, 6 osób 
aktywizację przerwało, w tym 5 nie znalazło zatrudnienia, a jedna osoba, która aktywizację przerwała 
prowadziła działalność gospodarczą.  
53 Uwzględniono zmiany profilu osób bezrobotnych dokonane w latach 2014-2017. 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.4. W sprawozdaniach54 MPiPS-02/MRPiPS-02 Urząd wykazał stosowanie 
poszczególnych formy aktywizacji w następującym zakresie: 
− staże oraz bony stażowe dla łącznie 2.434 osób, w tym w latach: 2014, 2015, 

2016 i 2017 dla odpowiednio: 623, 776, 563 i 472 osób, 
− dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej dla łącznie 779 osób, 

w tym w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 dla odpowiednio: 249, 177, 199  
i 154 osób, 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla łącznie 477 osób, w tym 
w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 dla odpowiednio: 92, 163, 130 i 92 osób, 

− szkolenia i bony szkoleniowe55  dla łącznie 1.214 osób, w tym w latach: 2015, 
2016 i 2017 dla odpowiednio: 439, 437 i 338 osób, 

− prace interwencyjne dla łącznie 225 osób, w tym w latach: 2014, 2015, 2016 
i 2017 dla odpowiednio: 68, 39, 73 i 45 osób, 

− roboty publiczne dla łącznie 157 osób, w tym w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 
dla odpowiednio: 71, 19, 31 i 36 osób, 

− bony zatrudnieniowe dla łącznie 99 osób, w tym w latach: 2015, 2016 i 2017  
dla odpowiednio: 27, 26 i 46 osób, 

− bony na zasiedlenie dla łącznie 62 osób, w tym w latach: 2015, 2016 i 2017  
dla odpowiednio: 11, 27 i 24 osób,  

− dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 rok życia dla 17 osób 
w 2017 r.  

3.5. Najbardziej efektywnymi kosztowo56 podstawowymi formami aktywizacji 
stosowanymi przez Urząd w kontrolowanym okresie były:  
− szkolenia (koszt ponownego zatrudnienia w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 

wyniósł, odpowiednio: 3.065 zł, 5.015 zł, 4.576 zł, i 4.446 zł), 
− prace interwencyjne (5.682 zł, 11.246 zł, 6.940 zł, i 3.776 zł), 
− staże (8.030 zł, 7.959 zł, 9.245 zł i 8.977 zł). 

Najmniej efektywne kosztowo były: 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (17.297 zł, 31.298 zł, 
24.643 zł i 13.529 zł), 

− dotacje na działalność gospodarczą (16.887 zł, 13.545 zł, 20.791 zł i 11.795 zł), 
− roboty publiczne (10.950 zł, 18.929 zł, 14.704 zł i 15.225 zł). 

Największa efektywność zatrudnieniowa wystąpiła w przypadku poniższych form 
aktywizacji (podano procentowy wskaźnik ponownego zatrudnienia w ww. latach  
dla danej formy): 

− dotacje na działalność gospodarczą (wskaźnik ponownego zatrudnienia 
w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 wyniósł odpowiednio: 100%, 94,8%, 95,1% 
i 96,6%), 

− refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (100%, 85,5%, 92,3% 
i 95,5%), 

− staże (76,9%, 94,7%, 81,3% i 81,0%). 

Najmniej efektywne zatrudnieniowo były: 
− szkolenia (61,5%, 53,5%, 53,5% i 61,0%), 

                                                      
54 Tj. w sprawozdaniu MPiPS-02/MRPiPS-02 za grudzień 2014 r. oraz załącznikach nr 1 do ww. 
sprawozdań o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, przekazywanych przez Urząd do MPiPS 
oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach za lata: 2015, 2015 i 2017. 
55 Szkolenia i bony szkoleniowe w sprawozdaniach MPiPS-02/MRPiPS-02 były wykazywane łącznie. 
56 Tj. iloraz wydatków poniesionych przez Urząd na daną formę aktywizacji oraz liczby osób, które  
po zakończeniu tej formy znalazły zatrudnienie/podjęły działalność gospodarczą. 
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− roboty publiczne (85,7%, 53,9%, 79,3% i 87,0%), 
− prace interwencyjne (73,3%, 72,2%, 93,0% i 87,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 240-270, 985-992) 

Na podstawie danych z programu Syriusz ustalono, że w kontrolowanym  
okresie zarejestrowało się ponownie 1.507 z 6.005 (25,1%) bezrobotnych objętych 
badanymi formami aktywizacji, w tym: 

- do 3 miesięcy: 330 osób (21,9%), 
- od 3 miesięcy do roku: 620 osób (41,1%), 
- powyżej roku: 557 osoby (37,0%). 

Z jednej formy pomocy skorzystało w latach 2014, 2015, 2016 i 2017, odpowiednio: 
1.009, 1.221, 1.121 i 951 osób. Z dwóch form, odpowiednio: 271, 117, 131 i 122 
osoby. Z trzech, czterech i pięciu form pomocy w kontrolowanym okresie korzystało, 
odpowiednio: 101, 11 i 2 osoby. Z 13 osób bezrobotnych, którzy według systemu 
Syriusz korzystali z czterech i pięciu form aktywizacji, na dzień zakończenia  
kontroli pracowało/prowadziło działalność gospodarczą 9 osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 444-477, 976-984, 993-996) 

Analiza trwałości stosowanych przez PUP w Cieszynie form aktywizacji57 wykazała, 
że najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych58 po odbytej aktywizacji 
w formie dotacji na działalność gospodarczą – spośród 1.036 osób, które 
skorzystały z tej formy aktywizacji, do rejestru bezrobotnych powróciło 127 osób 
(12,3%), z tego 61 osób do 2 lat od otrzymania środków, 45 osób do 3 lat, a 21 osób 
powyżej 3 lat. Nie powróciło do rejestru 909 osób (87,7%), z tego 364 osoby do 2 lat 
od otrzymania środków, 157 osób do 3 lat i 388 osób 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) – 1989 osób 

z 3061, które uczestniczyły w tej formie aktywizacji (65,0%), z czego 1135 osób 
powróciło do rejestru bezrobotnych (w tym 430 osób w okresie do 2 lat, 254 
osób w okresie do 3 lat i 451 osób powyżej 3 lat), a 854 osób nie powróciły  
do rejestru bezrobotnych (27,9%); 

− bonu stażowego – spośród 134 osób realizujących szkolenie w tej formie, 104 
osoby podjęły zatrudnienie (77,6%), przy czym 79 osób powróciło do rejestru 
bezrobotnych, w tym 51 osób do dwóch lat, a 28 osób do 3 lat, a 25 osób  
nie powróciło do rejestru bezrobotnych (24,0%). 

NIK zauważa, że na skuteczność prowadzonych przez Urząd działań 
aktywizujących osoby bezrobotne wpływ wywarły także pozytywne zmiany 
zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym, skutkujące poprawą sytuacji  
na rynku pracy. 

3.6. Najbardziej efektywnymi kosztowo59 pozostałymi formami aktywizacji 
stosowanymi przez Urząd w kontrolowanym okresie były:  

                                                      
57 Na podstawie danych wygenerowanych z systemu Syriusz według metodologii opracowanej przez 
NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
58 Przyczynami braku ponownej rejestracji mogą być m.in. podjęcie pracy, wyjazd za granicę, brak 
rejestracji. 
59 Do wyliczenia tej efektywności zastosowano metodologię stosowana jak przy wyliczaniu 
efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 
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− bon szkoleniowy (koszt ponownego zatrudnienia w latach: 2015, 2016 
i 2017 wynosił60, odpowiednio: 3.108 zł, 2.776 zł, i 3.250 zł), 

− bon na zasiedlenie (w latach 2016 i 2017: 10.500 zł i 8.400 zł).  

Najmniej efektywne kosztowo były: 

− dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia (w 2017 r.: 
59.700 zł),  

− bon stażowy (w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017, odpowiednio: 84.100 zł, 
26.832 zł, 8.392 zł, i 9.295 zł), 

− bon zatrudnieniowy (w latach: 2015, 2016 i 2017, odpowiednio: 26.267 zł, 
8.150 zł, i 20.478 zł). 

Największa efektywność zatrudnieniowa61 wystąpiła w przypadku poniższych form 
aktywizacji: 

− bon stażowy (wskaźnik ponownego zatrudnienia w latach: 2014, 2015, 2016 
i 2017 wyniósł: 100%, 63,3%, 88,6% i 100%), 

− bon na zasiedlenie (w latach 2016 i 2017 odpowiednio: 90,0% i 95,2%),  
− bon zatrudnieniowy (w latach: 2015, 2016 i 2017, odpowiednio: 100%, 

87,5% i 75,0%), 

Najmniej efektywne zatrudnieniowo były: 

− dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia (w latach 
2016 i 2017, odpowiednio: 90,0% i  50,0%), 

− bon szkoleniowy (w latach: 2015, 2016 i 2017, odpowiednio 56,5%, 78,4% 
i 62,2%). 

(dowód: akta kontroli str. 997-1004) 

3.7. Według wyjaśnień Dyrektora: nie dokonywano udokumentowanej oceny nowych 
form aktywizacji zawodowej. Dokonywano bieżącej oceny z jednej strony 
wnioskodawcy, a z drugiej kandydata do skorzystania z danej formy (…) nie 
prowadzono udokumentowanej oceny lub porównania skuteczności pozostałych 
form aktywizacji, gdyż każda z form, gdy byli „wnioskodawcy” była rozpatrywana 
indywidualnie pod kątem potrzeb osoby bezrobotnej. Sam fakt, iż dana forma była 
skuteczna nie mógł spowodować, iż ta forma jest jedyną właściwą. Efektywność 
zatrudnieniowa i kosztowa w latach 2014-2017 była badana przez MPiPS/MRPiPS 
dla podstawowych form aktywizacji, tj.: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty 
publiczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanych bezrobotnych, jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej. Nie dokonywano udokumentowanej oceny, m. in. z ww. 
powodu, a dodatkowa ocena lub porównanie skuteczności (efektywności)  
nowych form aktywizacji nie miało miejsca, gdyż formy te (…) adresowane były  
do określonej grupy osób bezrobotnych. Mimo wprowadzenia nowelizacją ustawy 
nowych form aktywizacji, katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej 
w latach 2014-2017, ustalony przez MPiPS/MRPiPS, nie uległ zmianom. Urząd 
aktywizował osoby bezrobotne i badał efektywność głównie tych form. 

(dowód: akta kontroli str. 510-511) 

3.8. Według wyjaśnień Dyrektora: monitorowano efektywność zatrudnieniową 
stosowanych przez Urząd w latach 2014-2017 form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych; w bieżącej pracy w latach 2015-2017 bazowano na danych 

                                                      
60 Nie stosowano w 2014 r. 
61 Do wyliczenia tej efektywności zastosowano metodologię stosowana jak przy wyliczaniu 
efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 
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wyliczonych na podstawie załącznika nr 1 do sprawozdania MPiPS-02/MRPiPS-02 
zawierającego m.in. wysokość wydatków Funduszu Pracy poniesionych na 
poszczególne formy aktywizacji zawodowej, liczbę osób, które uczestniczyły w danej 
formie aktywizacji zawodowej, liczbę osób, które zakończyły udział w danej formie 
aktywizacji oraz liczbę osób które zostały zatrudnione po zakończeniu wsparcia. 
W 2014 r. Urząd otrzymał zestawienie efektywności z MPiPS62 i za ten rok nie 
opracowywano powyższego załącznika, informacje te były wykorzystywane do 
planowania podziału środków według potrzeb na poszczególne formy aktywizacji 
zawodowej. Nie sporządzono dokumentów pozwalających na stwierdzenie, że 
Urząd monitorował efektywność kosztową lub zatrudnieniową, gdyż monitorowanie 
ograniczało się do wykorzystywania w bieżącej pracy danych dotyczących 
wysokości wydatków poniesionych na poszczególne formy aktywizacji oraz ilości 
osób aktywizowanych, wykazywanych w załącznikach nr 1 do sprawozdań MPiPS-
02/MRPiPS-02 (…)   

Pracownicy merytoryczni poza danymi gromadzonymi w systemie informatycznym 
„Syriusz” prowadzą rejestry umów oraz roboczo rejestry osób/pracodawców 
w trakcie i po zakończeniu form aktywizacji zawodowej. 

(dowód: akta kontroli str.132, 518-519) 

3.9. Nowymi formami aktywizacji wprowadzonymi nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia objęto63 w kontrolowanym okresie łącznie 1.012 osób64, tj. 21,0% 
z 4.819 osób bezrobotnych objętych badanymi formami aktywizacji. Bariery 
utrudniające wykorzystanie nowych form aktywizacji przedstawiono w pkt 1.5 
niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str.  142-143, 319-335, 1005) 

Dyrektor wyjaśniła: w latach 2014-2017 Urząd nie realizował następujących form 
aktywizacji wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r.: 
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. (…) Urząd nie realizował (…) ww. nowych form aktywizacji  
ze względu na relatywnie niską atrakcyjność tych form w stosunku do 
dotychczasowych, dla osób bezrobotnych oraz pracodawców i przedsiębiorców. 
W latach 2018-2019 Urząd nie przewiduje realizacji ww. form aktywizacji, ponieważ 
dotychczasowe, tj. 4. letnie doświadczenie potwierdziło brak zainteresowanych tymi 
formami aktywizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 519) 

3.10. Urząd w kontrolowanym okresie trzykrotnie otrzymał 2% środków Funduszu 
Pracy na finansowanie kosztów nagród dla pracowników, o których mowa w art. 108 
ust. 1i ustawy o promocji zatrudnienia, tj. w latach 2014, 2015 i 2016, odpowiednio65: 
235,8 tys. zł, 227,2 tys. zł i 224,7 tys. zł na podstawie osiągnięcia wskaźników 
określonych w art. 109 ust. 7h pkt 1-3 i art. 109 ust. 7j pkt 1-3 ustawy, tj.: 

                                                      
62 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy, Efektywność podstawowych form 
aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014r. Warszawa, lipiec 2015 
63 Tj. następującymi formami aktywizacji: refundacja składek na ubezpieczenie społeczne  
za bezrobotnych do 30 roku życia, bon szkoleniowy, bon zatrudnieniowy, bon stażowy, bon  
na zasiedlenie, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia. 
64 W tym w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017 r. odpowiednio: 35, 191, 336 i 450 osób. 
65 W każdym roku za rok poprzedni, na podstawie decyzji ministra właściwego ds. pracy 
odpowiednio: DF-I-4021-2%-23-12-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r., DF-VII.4021.12.1.2015.AS z dnia  
7 sierpnia 2015 r. i DF.VII.4021.12.5.2016.MŚ z dnia 2 sierpnia 2016 r.  
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− w 2014 r.: wskaźnika udziału pracowników zatrudnionych w Urzędzie na 
stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1-4 ustawy w całkowitym 
zatrudnieniu, wskaźnika liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego 
pracownika zatrudnionego na stanowisku, o którym mowa w art. 91 ust. 1 
pkt 1-4 ustawy, wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form 
aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b ustawy oraz 
wskaźnika efektywność kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej,  
o której mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c ustawy; 

− w 2015 r.: wskaźnika udziału pracowników pełniących funkcje doradcy  
klienta w całkowitym zatrudnieniu oraz wskaźnika efektywność kosztowej 
podstawowych form aktywizacji zawodowej; 

− w 2016 r.: wskaźnika udziału pracowników pełniących funkcje doradcy klienta 
w całkowitym zatrudnieniu, wskaźnika liczby osób bezrobotnych przypadających 
na jednego pracownika pełniącego funkcje doradcy klienta, wskaźnika 
efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnika efektywność kosztowej 
podstawowych form aktywizacji zawodowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 985-992, 1006-1039) 

Dyrektor wyjaśniła: nieosiągnięcie ww. wskaźników w 2017 roku wynikało ze zmiany 
sposobu wyliczania załącznika nr 1 do sprawozdania (….) W zakresie efektywności 
zatrudnieniowej uzyskano wzrost efektywności dla 5 z 6 podstawowych form 
aktywizacji zawodowej (szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, 
dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundacja kosztów 
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy), znaczący spadek efektywności 
dotyczył 1 formy (staże).  

(dowód: akta kontroli str. 512-513) 

W kontrolowanym okresie Urząd stosował formy aktywizacji bezrobotnych 
o zróżnicowanym poziomie efektywności zatrudnieniowej lub kosztowej, co szerzej 
przedstawiono w pkt 3.5 niniejszego wystąpienia.   

(dowód: akta kontroli str. 985-992) 

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

W sprawozdaniu66 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy MPiPS-02  
za miesiąc grudzień 2014 r., podpisanym przez Dyrektora 14 stycznia 2015 r. 
i przesłanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Katowicach, wykazano że Urząd stosował formy aktywizacji dla większej 
liczby osób, niż ustalono w trakcie niniejszej kontroli na podstawie danych z sytemu 
Syriusz . I tak, według sprawozdania: 

− pomocą w formie prac społecznie użytecznych 518 osób, tj. o 428 osób więcej 
niż liczba osób faktycznie objęta tą formą aktywizacji, która wynosiła 90,  

− robotami publicznymi objęto 71 osób, tj. o 57 osób więcej niż liczba osób objęta 
aktywizacją, która wynosiła 14,  

− pracami interwencyjnymi objęto 68 osób, tj. o 56 osób więcej niż liczba osób 
objęta aktywizacją, która wynosiła 12, 

                                                      
66 Tj. w kolumnie 4 ww. sprawozdania, określonego w § 2 ust. 8 pkt 10 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, 
objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych 
stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 415). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− zatrudnieniem wspieranym objęto 27 osób, tj. o 11 osób więcej niż liczba osób 
objęta aktywizacją, która wynosiła 16.  

(dowód: akta kontroli str. 240-253) 

Zastępca Dyrektora67 wyjaśniła: w sprawozdaniu wykazano liczbę wypłaconych 
refundacji (…), a nie liczbę osób uczestniczących w formie (…) Nie posiadałam 
wiedzy, iż w zakresie pobierania danych z systemu informatycznego „Syriusz” do 
sprawozdania w rubryce 4 wystąpił problem, polegający na pobraniu danych o ilości 
wypłaconych refundacji. W sprawozdaniu (…) wykazano te same osoby wielokrotnie 
z uwagi na to, iż refundacja była dokonywana wielokrotnie, a maksymalna ilość 
refundacji dla osoby wynosiła 6 miesięcy (…) Dane wykazane w sprawozdaniu 
MPiPS-02 za grudzień 2014 r. w kolumnie 4 nie miały wpływu na otrzymanie 
środków na nagrody dla pracowników oraz osiągnięcie wskaźników, o których mowa 
w art. 109 ust. 7h ustawy o promocji zatrudnienia, ponieważ kolumna 4 „Liczba osób 
w roku” nie była brana pod uwagę przy obliczaniu efektywności kosztowej oraz 
zatrudnieniowej. Departament Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na 
portalu internetowym (…) umieścił dokument pn. „Efektywność podstawowych form 
aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 r.”, 
z którego wynika, iż w tabeli dotyczącej robót publicznych w powiecie cieszyńskim 
Ministerstwo ujęło 14 osób (w ramach robót publicznych), a nie 71; w tabeli 
dotyczącej prac interwencyjnych ujęło 12 osób, a nie 68. Z kolei prace społecznie 
użyteczne i zatrudnienie wspierane nie były ujęte, gdyż nie wchodziły do katalogu 
podstawowych form aktywizacji, stanowiących podstawę obliczenia efektywności za 
2014 r. Dokument ten stanowił jedyne źródło do obliczenia efektywności za 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 521-522) 

Głowna Księgowa, przygotowująca ww. sprawozdanie, wyjaśniła: Nie posiadałam 
wiedzy, że wartości merytoryczne dotyczące ilości osób (…) wykazane w ww. 
sprawozdaniu są błędne. 

(dowód: akta kontroli str. 1040) 

Zdaniem NIK, w Urzędzie nie zapewniono właściwej weryfikacji danych wykazanych 
w sprawozdaniu w powyższym zakresie. 

 

Analiza skuteczności działań aktywizacyjnych PUP wobec 80 bezrobotnych 
wykazała, że zatrudnienie podjęły 52 spośród 63 osób (82,5%), które zakończyły 
aktywizację w latach 2014-2017, a najwięcej - w wyniku otrzymania jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, jednak tylko w przypadku 20 
(35,1%), zatrudnienie trwało dłużej niż rok. Informacje dotyczące efektywności 
podstawowych form aktywizacji zawodowej były wykorzystywane do planowania 
podziału środków finansowych. Stosowanie nowych form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia było 
niewielkie. PUP nie stosował w ogóle takich form jak: grant na telepracę, pożyczka 
z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub na 
podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja składek na ubezpieczenie 
społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia. Wynikało to głównie z braku 
zainteresowania pracodawców i bezrobotnych tymi formami, które były dla nich 
mniej atrakcyjne od pozostałych instrumentów rynku pracy.   

                                                      
67 Pełniąca obowiązki Dyrektora w okresie od 22 grudnia 2014 r. do 31 marca 2016 r. 

Ocena cząstkowa 
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Brak zapewnienia właściwej weryfikacji danych sprawozdawczych spowodował 
zawyżenie w sprawozdaniu MPiPS-02 za miesiąc grudzień 2014 r. liczby osób 
objętych przez Urząd aktywizacją w formie robót publicznych.  
 

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 Kontroli68, zwraca uwagę, że stosowanie poręczenia jako formy 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów dotyczących bonów na zasiedlenie, 
mogło ograniczać niektórym bezrobotnym dostęp do tego instrumentu wsparcia oraz 
wnosi o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego sporządzania 
sprawozdań o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy MPiPS-02.  

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 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
Delegatury w Katowicach, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi i 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. 
 

Katowice, dnia 6 czerwca 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  
Gabriela Tutak  

Doradca ekonomiczny 

 

.................................... 

 

 
  

  

  

 

                                                      
68 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej „ustawa o NIK”. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


