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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Lata 2014–2017 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Jacek Romanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/22/2018 z dnia 9.02.2018 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (dalej: PUP lub Urząd Pracy), Pl. Wolności 1,  
22-400 Zamość 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marian Hawrylak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu od dnia 
18.12.2013 r.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu opracowywał analizy i oceny rynku pracy na 
potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy i organów zatrudnienia, w tym prowadził 
monitoring zawodów deficytowych, stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy2. PUP rozpoznawał potrzeby bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej 
z uwzględnieniem preferencji bezrobotnych i pracodawców. Działania zmierzające 
do aktywizacji bezrobotnych podejmowane były z uwzględnieniem lokalnego rynku 
pracy oraz kwalifikacji i możliwości osób bezrobotnych. Poziom bezrobocia 
utrzymywał się jednak na poziomie wyższym niż w kraju (6,6%) oraz 
w województwie lubelskim (8,8%). Stopa bezrobocia rejestrowanego, wynosząca na 
koniec 2013 r. 16,2% w powiecie zamojskim i 16,5% w mieście Zamość, na koniec 
2017 r. wyniosła 10,7% w powiecie zamojskim i 10,8% w Zamościu. 
Przeprowadzane przez PUP analizy efektywności kosztowej i zatrudnieniowej 
uwzględniano w trakcie opracowania planów finansowych na kolejne lata, 
przeznaczając m.in. najwięcej środków na formy, które charakteryzowały się 
najwyższą efektywnością zatrudnieniową (staże, jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej). 

Stosownie do obowiązujących przepisów, Urząd dokonał profilowania osób 
bezrobotnych oraz opracował dostosowane do ich potrzeb Indywidualne Plany 
Działania3. Zastosowane wobec 85 bezrobotnych formy aktywizacji odpowiadały 
ustalonym profilom pomocy i zostały udzielone zgodnie z przepisami prawa 
i uregulowaniami wewnętrznymi. Zmiany profilu pomocy dokonywane były przez 
                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli (dalej: „NIK”) 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, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2017r. poz.1065, ze zm., dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. 
3 Dalej: „IPD”. 
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doradców klienta ze względu na zmianę gotowości bezrobotnych do wejścia lub 
powrotu na rynek pracy i oddalenia od rynku pracy.  

W niewielkim zakresie stosowano nowe formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 14 marca 2014 r.4 
PUP w ogóle nie stosował takich form jak: grant na telepracę, świadczenie 
aktywizacyjne i refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na 
ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy 
bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy 
w życiu. W ograniczonym zakresie realizowano bon zatrudnieniowy, z którego 
skorzystały zaledwie trzy osoby w 2014 r. i dwie w 2017 r. Wynikało to głównie 
z braku zainteresowania zarówno pracodawców, jak i bezrobotnych tymi formami, 
jako mniej atrakcyjnymi od pozostałych instrumentów rynku pracy.  

Stosowane przez Urząd działania aktywizacyjne przyczyniały się do podjęcia przez 
bezrobotnych zatrudnienia. Z 85 bezrobotnych objętych analizą, 50 (58,8%) podjęło 
pracę lub rozpoczęło działalność gospodarczą w efekcie aktywizacji prowadzonej 
w ramach IPD, a 24 było nadal w trakcie realizacji IPD.  

Analiza trwałości zatrudnienia bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Zamościu 
według metodologii opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała, że 
najwięcej bezrobotnych nie powróciło do rejestru po przyznaniu jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, która to forma aktywizacji - zgodnie 
z wyliczeniami PUP, należała również do najbardziej efektywnych zatrudnieniowo 
w latach objętych kontrolą oraz po przyznaniu bonów na zasiedlenie, które należały 
do jednych z najczęściej udzielanych przez PUP form wsparcia. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:  
− wprowadzeniu dodatkowych kryteriów przyznania środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, które nie zostały ujęte w ustawie o promocji 
zatrudnienia i przepisach wykonawczych, 

− skierowaniu jednej bezrobotnej do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja 
na okres dłuższy od określonego w art. 62b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 9 ust. 2 
ustawy o promocji zatrudnienia – PUP dokonał analiz rynku pracy, prowadził 
monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywał ocen rynku 
pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy5 oraz Rady Miasta i Rady 
Powiatu. W szczególności sporządzano:  
− informacje o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy – raz w miesiącu, które 

były dostępne w Intranecie PUP dla pracowników Urzędu, 
− informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy – raz na kwartał, na posiedzenie 

Powiatowej Rady Rynku Pracy, 

                                                           
4 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: „ustawą z dnia 14 marca 2014 r.” 
5 Do 27.05.2014 r. – Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
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− informacje o stanie bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Mieście 
Zamość – co pół roku, na Sesję Rady Miasta, 

− informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu o bezrobociu w powiecie 
zamojskim oraz możliwościach i formach jego łagodzenia – raz w roku, na Sesję 
Rady Powiatu, 

− rankingi (monitoringi) zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie 
zamojskim oraz w Mieście Zamość – raz w roku wraz z analizą,  

− analizy lokalnego rynku pracy – opracowywane przy ubieganiu się o dodatkowe 
środki Funduszu Pracy oraz w ramach projektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską.  

Przy opracowywaniu tych dokumentów, zawierających analizy i informacje 
o lokalnym rynku pracy, pozyskiwano dane m.in.: ze sprawozdań przekazywanych 
do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej6, z Głównego Urzędu 
Statystycznego, z systemu Syriusz7, z profilowania bezrobotnych, z wniosków 
o ubieganie się o formy wsparcia, badań kwestionariuszowych przedsiębiorstw, 
z informacji pozyskanych przez doradców klienta z bezpośrednich kontaktów 
z bezrobotnymi i pracodawcami, z ankietowania osób bezrobotnych. Korzystano 
także z „Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia” opracowanego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i „Raportu z badania lokalnego rynku pracy”, 
opracowanego w 2015 r. na zlecenie PUP przez Wyższą Szkołę Zarządzania 
i Administracji w Zamościu. 

W analizach rynku pracy PUP brał pod uwagę wszystkich potencjalnych 
pracodawców w mieście Zamość i powiecie zamojskim. Dyrektor PUP wyjaśnił, że 
Urząd nie ma wiedzy o liczbie osób aktywnych i biernych zawodowo na terenie 
Zamościa i powiatu zamojskiego, gdyż dane te udostępniane są przez GUS na 
poziomie województw. Informacja o liczbie aktywnych i biernych zawodowo 
w mieście Zamość i powiecie zamojskim przedstawiana jest przez GUS pośrednio 
poprzez stopę bezrobocia rejestrowanego, tj. procentowego udziału liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych do całkowitej liczby ludności aktywnej zawodowo.     

(dowód: akta kontroli, tom I str. 4-75, 206-209) 

Na koniec 2013 r. w PUP zarejestrowanych było 12.076 osób bezrobotnych. 
W kolejnych latach odnotowano ich systematyczny spadek: 10.817 osób wg stanu 
na koniec 2014 r., 10.231 osób - na koniec 2015 r., 8.840 osób - na koniec 2016 r. 
i 7.798 osób – na koniec 2017 r.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego, wynosząca na koniec 2013 r. 16,2% w powiecie 
zamojskim i 16,5% w mieście Zamość, spadła na koniec 2017 r. do 10,7% 
w powiecie zamojskim i 10,8% w Zamościu.  

Według stanu na koniec 2017 r. (w porównaniu do stanu na koniec 2013 r.), wśród 
bezrobotnych było: 61,4% osób długotrwale bezrobotnych (61,5% na koniec 
2013 r.), 53,7% mieszkających na wsi (53,1%), 30,3% – do 30 roku życia8, 29,2% 
bez doświadczenia zawodowego (34,6%), 24,8% powyżej 50 roku życia (20,9%), 
19,5% bez kwalifikacji zawodowych (14,5%), 13,8% do 25 roku życia (21,0%), 5,2% 
osób niepełnosprawnych (6,7%). 

W 2017 r. zgłoszonych zostało ogółem 6.694 wolnych miejsc pracy i aktywizacji 
zawodowej (1.068 z sektora publicznego i 5.626 z sektora prywatnego), a w 2014 r. 
– 5.614 (936 z sektora publicznego i 4.678 z sektora prywatnego). Liczba ofert 

                                                           
6 Dalej: MRPiPS. Do dnia 15 listopada 2015 r. – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MPiPS). 
7 System teleinformatyczny wykorzystywany przez powiatowe urzędy pracy. 
8 PUP nie analizował bezrobocia w grupie osób do 30 roku życia wg stanu na koniec 2013 r.  
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subsydiowanych w 2017 r. wynosiła 3.449 (51,5% ogółu ofert), natomiast w 2014 r. 
– 2.208 (39,3%). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 7-75, 223) 

Z ww. opracowań dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych wynika, że 
w kolejnych latach lista tych zawodów zmieniała się i w większości obejmowała inne 
zawody niż w roku poprzednim. W 2014 r. zawodami deficytowymi9 w mieście 
Zamość były m.in. następujące: telemarketer, sprzedawca, pomoc kuchenna, 
kierowca autobusu, archiwista, goniec, a w powiecie zamojskim: opiekun klienta, 
fakturzysta, konserwator części, sprzedawca w branży mięsnej, lakiernik wyrobów 
drzewnych, stolarz galanterii drzewnej. Zawodami nadwyżkowymi10 w Zamościu były 
m.in.: technik mechanik, technik elektryk, ekonomista, mechanik pojazdów 
samochodowych, pedagog, politolog, cukiernik, a w powiecie zamojskim: pedagog, 
ekonomista, inżynier rolnictwa, elektromechanik pojazdów samochodowych.  

W 2015 r. zawodami deficytowych w Zamościu były m.in.: technik archiwista, 
pracownik obsługi technicznej biur i hoteli, pracownik działu kadr, trener sportowy, 
a w powiecie zamojskim m.in.: operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
cementowych, lektor języków obcych, programista aplikacji. Zawodami nadwyżkowymi 
w Zamościu były m.in.: operator centrali telefonicznych, inżynier chemik, betoniarz, 
a w powiecie zamojskim: rękodzielnik wyrobów z tkanin, technik technologii 
chemicznej, pomoc kuchenna, lakiernik, księgowy.  

W 2016 r. zawodami deficytowymi w Zamościu były m.in.: technik archiwista, 
kierownik sprzedaży w marketach, sortowacz odpadów, a w powiecie zamojskim: 
robotnik wykonujący prace proste w leśnictwie, agent i administrator nieruchomości, 
operator maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Do zawodów 
nadwyżkowych w Zamościu zaliczono m.in.: rolnika upraw polowych, operatora 
urządzeń energetycznych, blacharza, a w powiecie zamojskim: rolnika produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, operatora urządzeń energetycznych, rękodzielnika wyrobów 
z tkanin, bibliotekoznawcę. 

W I półroczu 2017 r. zawodami deficytowymi w Zamościu były m.in.: archiwista 
i muzealnik, ankieter, urbanista i inżynier ruchu drogowego, pracownik obsługi 
technicznej biur, a w powiecie zamojskim: pracownik biur informacji, robotnik 
wykonujący proste prace w leśnictwie, instruktor fitness. Zawodami nadwyżkowymi 
w Zamościu były m.in.: rolnik upraw mieszanych, technik leśnictwa, monter izolacji, 
a w powiecie zamojskim: rolnik upraw mieszanych, technik nauk fizycznych 
i technicznych, nauczyciel gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pomoc kuchenna, 
sekretarka.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 76-95) 

Z danych wygenerowanych z systemu Syriusz11 wynika, że bezrobotni 
zarejestrowani w PUP w Zamościu kierowani byli na staż m.in. na stanowiska 
wykazywane jako nadwyżkowe tj. jako: pomoc kuchenna (248 osób), sekretarka (96 
osób), asystent ds. księgowości (72 osoby), mechanik pojazdów samochodowych 
(53 osoby).  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że kierując osoby bezrobotne na staże na określone 
stanowisko pracy, w tym również w przypadku organizacji stażu na stanowiska, 
które w rankingu zawodów określone są jako zawody nadwyżkowe, Urząd dokonuje 
analizy osób zarejestrowanych w danym zawodzie i posiadających II profil pomocy. 
Określana jest ich sytuacja pod względem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
                                                           
9 Zawód deficytowy: zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy.  
10 Zawód nadwyżkowy: zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących 
pracy. 
11 Według metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
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zawodowego. W pierwszej kolejności tą formą aktywizacji obejmowane są osoby 
długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji i bez doświadczenia zawodowego. Dla 
wielu tych osób staż na stanowisku pomocy kuchennej jest stanowiskiem 
odpowiednim ze względu na niewielkie wymagania stawiane przez pracodawcę. 
Na zamojskim rynku pracy jest ciągle duże zapotrzebowanie na pracę w gastronomii 
(np. w 2017 roku Urząd przyjął do realizacji 82 oferty pracy na stanowisko pomoc 
kuchenna). Na staż w zawodzie sekretarki i asystenta ds. księgowości kierowane są 
przede wszystkim osoby bez doświadczenia zawodowego, absolwenci szkół 
wyższych, dla których na lokalnym rynku pracy jest bardzo mało ofert pracy. 
Nabycie doświadczenia zawodowego podczas stażu stwarza większe szanse na 
pozyskanie zatrudnienia na lokalnym lub krajowym rynku pracy. W przypadku 
zawodu mechanik pojazdów samochodowych sytuacja w ostatnich latach uległa 
zmianie i zapotrzebowanie na pracę na tym stanowisku jest coraz większe. Z tego 
powodu organizowanie stażu na tych stanowiskach było zasadne.  

Najczęstszymi organizatorami staży były instytucje publiczne, do których w latach 
2014-2017 skierowano od 21 do 209 bezrobotnych. Wśród pracodawców 
niepublicznych, do których najczęściej kierowano stażystów (od 22 do 90) było 21 
podmiotów. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że bezrobotnych kierowano do organizatorów, którzy składali 
zapotrzebowanie. Przy kierowaniu na staż preferowani byli organizatorzy, którzy 
deklarowali bezrobotnym zatrudnienie po odbyciu stażu na okres co najmniej 
jednego miesiąca w ciągu trzech miesięcy od zakończenia stażu. Wskazani 
w zapytaniu pracodawcy są kluczowymi w regionie w swoich branżach, ciągle 
rozwijają się tworząc nowe miejsca pracy, wielu z nich zatrudnia znaczącą liczbę 
pracowników. Z 679 bezrobotnych, których skierowano na staż u 21 organizatorów, 
412 osób (60,7%) według stanu na 10.04.2018 r. zostało wyrejestrowanych z 
rejestru bezrobotnych z powodu podjęcia zatrudnienia.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 76-95, tom II str. 1-11, 218-223) 

1.2. PUP systematycznie monitorował osiągnięte wskaźniki efektywności 
zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
oraz analizował trwałość efektów zrealizowanych usług i instrumentów rynku pracy. 
Analizy wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej były wykorzystywane 
m.in. w planowaniu form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, przy wnioskowaniu 
o dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy oraz przy realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

Z dokonanych przez Urząd analiz trwałości efektów usług i instrumentów rynku pracy 
wynika, że na koniec 2017 r. w ewidencji zarejestrowanych bezrobotnych nie 
figurowało: 81,6% osób, które ukończyły co najmniej jedną formę wsparcia w 2016 r., 
88,2% osób, które ukończyły formę wsparcia w 2015 r. i 83,3% osób, które ukończyły 
formę wsparcia w 2014 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 96-114) 

1.3. Opracowane przez PUP propozycje podziału środków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu na rok 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia (Powiatową Radę Rynku Pracy). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 223) 

1.4. W okresie objętym kontrolą, środki finansowe wydatkowane przez PUP na 
aktywizację zawodową bezrobotnych zwiększały się co roku. Rosła również liczba 
osób bezrobotnych, które objęte zostały aktywnymi formami przeciwdziałania 
bezrobociu.  
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W 2014 r. aktywizacją zawodową objęto 3.172 bezrobotnych, a wydatki PUP na ten 
cel wyniosły 19.140,9 tys. zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na: staże 
(7.962,2 tys. zł, z których skorzystało 1.185 bezrobotnych), dotacje na działalność 
gospodarczą (4.660,3 tys. zł, skorzystało 278 osób), refundację kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy (3.435,1 tys. zł, skorzystało 211 osób). Najmniej środków 
przeznaczono na: bon zatrudnieniowy (4,2 tys. zł, skorzystały trzy osoby), 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 lat (15,2 tys. zł, 
skorzystało osiem osób) i bon szkoleniowy (79,4 tys. zł, skorzystało 27 osób).  

Spośród nowych form aktywizacji zawodowej wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 
2014 r., największe wydatki dotyczyły bonu na zasiedlenie (665,3 tys. zł dla 92 osób) 
i bonu stażowego (212,7 tys. zł na 111 osób). Najmniej wydano na bony 
zatrudnieniowe i dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 lat. 

W 2015 r. na aktywizację zawodową 4.159 osób wydatkowano 24.107,5 tys. zł. 
Najwięcej środków finansowych przeznaczono na staże (7.934 tys. zł na 1.236 osób), 
dotacje na działalność gospodarczą (4.387 tys. zł na 262 osoby) i refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (3.782,8 tys. zł na 223 osoby). Najmniej wydatkowano 
na bon zatrudnieniowy (57,2 tys. zł na cztery osoby), dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 lat (161,4 tys. zł na 23 osoby) i bon 
szkoleniowy (280,5 tys. zł na 58 osób).  

Z nowych form aktywizacji zawodowej, najwięcej przeznaczono na bon na zasiedlenie 
(1.972,3 tys. zł na 271 osób) i bon stażowy (1.506,8 tys. zł na 103 osoby), najmniej na 
bon zatrudnieniowy i dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 lat. 

W 2016 r. na aktywizację zawodową 4.956 bezrobotnych wydatkowano 
29.513,2 tys. zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na staże 
(8.840,6 tys. zł na 1.368 osób), dotacje na działalność gospodarczą (4.556,4 tys. zł na 
272 osoby), refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy (3.141,3 tys. zł na 185 
osób) i bon na zasiedlenie (3.044,6 tys. zł na 419 osób). Najmniej na bon 
zatrudnieniowy (46,7 tys. zł, 12 osób), bon szkoleniowy (245,7 tys. zł na 50 osób) 
i dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 lat (337,7 tys. zł na 52 
osoby).  
Spośród nowych form aktywizacji zawodowej, najwięcej wydatkowano na bon na 
zasiedlenie i bon stażowy (740,3 tys. zł na 100 osób), najmniej na bon zatrudnieniowy 
i bon szkoleniowy.  

W 2017 r. na aktywizację zawodową 4.554 bezrobotnych wydatkowano łącznie 
34.648 tys. zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na staże (9.031 tys. zł 
na 1.425 osób), refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy (4.981,5 tys. zł na 
221 osób), dotacje na działalność gospodarczą (4.685,4 tys. zł na 223 osoby) i bon na 
zasiedlenie (3.400,5 tys. zł na 471 osób). Najmniej wydano na aktywizacje w postaci 
bonu zatrudnieniowego (73,1 tys. zł na dwie osoby), bonu szkoleniowego (311,7 tys. zł 
na 64 osoby) i bonu stażowego (550,1 tys. zł na 54 osoby).  

Z nowych form aktywizacji zawodowej, najwięcej środków finansowych przeznaczono 
na bon na zasiedlenie, dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 
lat (601,4 tys. zł, 65 osób) i bon stażowy, najmniej na bon zatrudnieniowy i bon 
szkoleniowy.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że plan wydatkowania środków na poszczególne formy 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych opracowywany jest jako wypadkowa 
m.in.: analizy rynku pracy, współpracy z samorządami, współpracy z pracodawcami 
na lokalnym rynku pracy, opinii osób bezrobotnych, wykorzystania środków 
finansowych w latach poprzednich, analizy ofert pracy zgłaszanych przez 
pracodawców, analizy wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, 
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monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jak też wpisywania się 
w priorytety polityki zatrudnienia na szczeblu krajowym i plan działań na rzecz 
zatrudnienia w województwie. Środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych 
w latach 2014–2017 pozyskiwane były z różnych źródeł (Funduszu Pracy, Funduszu 
Pracy z rezerwy Ministra oraz z Unii Europejskiej w ramach Programów 
Operacyjnych) i zaspokajały potrzeby wsparcia osób bezrobotnych i pracodawców. 
Wydatkowanie otrzymanych środków kształtowało się na poziomie od 98,6% do 
99,6%. 

W latach 2014-2017 PUP nie realizował następujących form aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych: grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego i refundacji 
pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne 
od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy 
podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. W ograniczonym zakresie 
realizowano bon zatrudnieniowy, z którego skorzystały zaledwie trzy osoby 
w 2014 r. i dwie w 2017 r. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że powodem braku realizacji grantu na telepracę, 
świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na 
składki na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia, był brak 
zainteresowania tymi formami aktywizacji ze strony pracodawców i przedsiębiorców. 
Pracodawcom i przedsiębiorcom udostępniano informacje o nowych instrumentach 
rynku pracy poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu oraz 
w broszurach informacyjnych. Przekazywane były także w rozmowach 
bezpośrednich z pracodawcami i osobami bezrobotnymi. Pracodawcy nie korzystali 
z tych form aktywizacji ze względu na ich małą atrakcyjność finansową w stosunku 
do form już funkcjonujących. Jedynie w stosunku do grantu na telepracę przywołano 
dodatkową okoliczność, tj. brak zapotrzebowania na taki rodzaj pracy. Również bon 
zatrudnieniowy był dla pracodawców mniej atrakcyjny finansowo niż prace 
interwencyjne oraz refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenie osób 
do 30 roku życia.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 153-167, 193-197, 206-210,484-487, tom II str. 10-11, 
226-268) 

1.5. Dyrektor PUP wskazał następujące bariery utrudniające wykorzystanie tzw. 
nowych form aktywizacji zawodowej, wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r.: 
− bon zatrudnieniowy: zawężona grupa osób bezrobotnych, 
− bon stażowy: zawężona grupa osób bezrobotnych, zobowiązanie pracodawcy 

do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy, 
w przypadku pozostałych staży pracodawcy zobowiązywani byli do zatrudnienia 
po zakończonym stażu przez okres minimum 3 miesięcy, 

− bon szkoleniowy: pozyskanie pracodawcy, który uprawdopodobni podjęcie 
zatrudnienia, 

− grant na telepracę: mniejsza, w stosunku do refundacji kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy, kwota dofinansowania (obecnie wynosi 12 tys. zł, 
w przypadku kosztów wyposażenia stanowiska pracy 24 tys. zł), wąska grupa 
osób bezrobotnych, które mogą być kierowane do pracy w ramach tego 
instrumentu, wąski zakres prac, które mogą być wykonywane w ramach 
telepracy, dużo formalności związanych z organizacją stanowiska pracy 
w ramach telepracy, 

− świadczenie aktywizacyjne: wąska grupa osób bezrobotnych, które mogą być 
kierowane w ramach tego instrumentu, długi okres zatrudnienia w stosunku do 
wsparcia finansowego, prace interwencyjne okazały się atrakcyjniejsze, co 
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potwierdza wzrost liczby osób bezrobotnych kierowanych do pracy w ramach tej 
formy, 

− refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za 
bezrobotnych do 30 roku życia: niska kwota refundacji w stosunku do kosztów 
zatrudnienia (378,84 zł miesięcznie przy najniższym wynagrodzeniu), zawężona 
grupa osób bezrobotnych, długi okres zatrudnienia w stosunku do wysokości 
wsparcia (18 miesięcy zatrudnienia przy 12 miesięcznym wsparciu), 

− dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia: na początku 
spotkało się z małym zainteresowaniem, które z każdym rokiem wzrastało, 
głównie z powodu docenienia przez przedsiębiorców doświadczenia 
zawodowego oraz trwałości zatrudnienia tych osób. 

PUP nie zidentyfikował barier w realizacji bonu na zasiedlenie i programów 
regionalnych.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 206, 210-213) 

1.6. W latach 2014-2017 w PUP zatrudnionych było (średniorocznie) od 74 do 77 
osób, w tym na stanowiskach:  
− pośredników pracy: 24 w 2014 r., 30 w 2015 r. oraz 31 osób w 2016 r. i 2017 r. 

(w etatach: 20,69; 24,17; 24,47 i 24,84), 
− doradców zawodowych: osiem w 2014 r., dziewięć w 2015 r. i 2016 r., 10 osób 

w 2017 r. (w etatach: 7,78; 8.50; 8.28; 9,45), 
− specjalistów do spraw rozwoju zawodowego: trzy w 2014 r. oraz dwie osoby 

w latach 2015 - 2017 (w etatach: 2,58; 2; 2; 2,19), 
− specjalistów do spraw programów: dwie w 2014 r. i 2015 r., trzy w 2016 r. 

i cztery osoby w 2017 r. (w etatach: 2; 2; 2,84; 4), 
− doradców i asystentów EURES: jedna osoba w latach 2014-2016 i dwie osoby 

w 2017 r. (w etatach: 1; 1; 1; 1,04). 

Na jednego pracownika (wg liczby osób w ujęciu średniorocznym) zatrudnionego na 
stanowisku: pośrednika pracy – przypadało 449 bezrobotnych w 2014 r. i 248 
w 2017 r., doradcy zawodowego – 1.383 bezrobotnych w 2014 r. i 755 w 2017 r., 
specjalisty do spraw rozwoju zawodowego – 4.193 bezrobotnych w 2014 r. i 3.561 
w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 115-152, 168-183) 

W latach 2015-2017 liczba doradców klienta (wynosząca średniorocznie 35, 38 i 41 
osób, wg etatów 32, 33,91 i 36,56) była wyższa od minimalnej liczby doradców klienta 
(25, 26 i 27 osób) ustalonej dla PUP na podstawie § 86 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy12. W dniu 
24.09.2014 r., zgodnie z § 89 ust. 1 ww. rozporządzenia MPiPS, liczba zatrudnionych 
pracowników pełniących funkcję doradcy klienta (32 osoby, 30 etatów) została 
dostosowana do określonej dla PUP minimalnej liczby doradców klienta (25). 

W okresie objętym kontrolą, funkcję doradcy klienta pełnili pracownicy zatrudnieni 
w Urzędzie na stanowiskach pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów 
ds. programów i specjalistów ds. rozwoju zawodowego, jak również sześciu 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów: jeden pośrednik pracy - 
stażysta (w 2014 r. i 2015 r.), trzech pośredników pracy - stażystów i jeden doradca 
zawodowy - stażysta (w 2016 r.) oraz jeden pośrednik pracy - stażysta w 2017 r. 
Osoby te posiadały wykształcenie wyższe (socjologia, ekonomia, administracja), 
ukończyły studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (pięć osób), jedna 
osoba posiadała licencję doradcy zawodowego I stopnia. Przed pełnieniem funkcji 
                                                           
12 Dz. U. poz. 667. 
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doradcy klienta: jedna osoba była zatrudniona przez siedem lat na stanowisku 
specjalisty ds. rozwoju zawodowego, jedna – przez cztery lata na stanowisku doradcy 
zawodowego, jedna – przez pięć miesięcy na stanowisku doradcy zawodowego - 
stażysty, jedna – przez osiem miesięcy na stanowisku pośrednika pracy - stażysty, 
jedna – przez pięć miesięcy na stanowisku pośrednika pracy - stażysty, jedna – przez 
siedem lat na stanowisku doradcy zawodowego. 

Począwszy od roku 2014, systematycznie wrastała liczba pracowników PUP 
pełniących funkcję doradców klienta i jednocześnie zmniejszała się liczba 
bezrobotnych, co przełożyło się na spadek liczby bezrobotnych przypadających na 
jednego doradcę. Na koniec 2014 r. na jeden etat doradcy klienta przypadało 349 
bezrobotnych, na koniec 2015 r. – 301, na koniec 2016 r. – 252, a na koniec 2017 r. – 
211 bezrobotnych. 

W latach 2014–2017 doradcy klienta obsługiwali dziennie średnio 22 osoby 
bezrobotne, w tym: w 2014 r. – 18 osób, w 2015 r. – 22 osoby, w 2016 r. i 2017 r. – 
23 osoby. Średni czas poświęcony na spotkanie z osobą bezrobotną wynosił: 25 
minut w 2014 r. i 20 minut – w latach 2015-2017. 

Zdaniem Dyrektora PUP, spadek liczby osób bezrobotnych przypadających na 
jednego doradcę klienta wpłynął na wzrost jakości świadczonych usług. Zwiększyła 
się częstotliwość kontaktów osób bezrobotnych z doradcami. Umożliwiło to 
w większym stopniu poznanie sytuacji, potrzeb i kompetencji zawodowych klienta, 
dokładniejsze zapoznanie go z sytuacją na rynku pracy i systematyczne 
monitorowanie zaplanowanych działań. Podejście do klienta zyskało bardziej 
indywidualny charakter, co przełożyło się na trafniejszy dobór form wsparcia.  

(dowód: akta kontroli, tom I str.180-192, 206-213)  

1.7. Na koniec 2014 r. ustalony profil pomocy miało 9.108 bezrobotnych13, co 
stanowiło 84,2% ogółem zarejestrowanych bezrobotnych, w tym I profil – 137 
bezrobotnych, II profil – 6.001, III profil – 2.970.  Na koniec 2015 r. ustalony profil 
pomocy miało 9.584 bezrobotnych (93,7% zarejestrowanych), w tym: I profil – 96 
bezrobotnych, II profil – 6.056, III profil – 3.432. Na koniec 2016 r. z ustalonym 
profilem pomocy było 8.475 bezrobotnych (95,9% zarejestrowanych), w tym 
z: I profilem – 53, II profilem – 4.226, III profilem – 4.196. Na koniec 2017 r. 
z ustalonym profilem pomocy było 7.463 bezrobotnych (95,7% zarejestrowanych), 
w tym z: I profilem – 33, II profilem – 3.677, III profilem – 3.753 bezrobotnych.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 115-152) 

Zgodnie z opinią kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, 
pytania znajdujące się w „Kwestionariuszu do profilowania pomocy dla osób 
bezrobotnych”14 pozwalają na indywidualne podejście i ustalenie profilu pomocy 
dostosowanego do potrzeb i oczekiwań osoby bezrobotnej. Na podstawie pytań 
„Kwestionariusza” określa się kwalifikacje, doświadczenie oraz postawę osoby 
wobec aktywizacji zawodowej. Doradca klienta dopasowuje odpowiedzi uzyskane 
od osoby bezrobotnej do katalogu odpowiedzi. Pomaga klientowi poprzez 
dodatkowe objaśnienia i pytania. Pytania oraz odpowiedzi sugerowane 
w Kwestionariuszu, uzupełnione o pytania dodatkowe, naprowadzające, oraz 
informacje z karty rejestracyjnej bezrobotnego, pozwalają na uwzględnienie 
indywidualnej sytuacji bezrobotnego oraz jego preferencji na rynku pracy. 
Warunkiem jest nawiązanie przez doradcę dobrego kontaktu z klientem oraz 
otwartość i szczerość odpowiedzi. Pytania są na ogół zrozumiałe dla osób 

                                                           
13 Według danych wykazanych w sprawozdaniu MPiPS–01 za styczeń 2015 r.  
14 Dalej: „Kwestionariusz”. 
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bezrobotnych. Wątpliwości interpretacyjne bezrobotnym sprawiają pytania: nr 18 (co 
klient jest w stanie zrobić w celu zwiększenia swoich szans na podjęcie pracy) 
i nr 23 (dot. ubezpieczenia zdrowotnego). Wtedy zadawane są pytania dodatkowe, 
np. czy poszukują pracy tylko na lokalnym rynku pracy, czy gdyby mieli możliwość 
ubezpieczenia w KRUS lub przy pracującym współmałżonku, to rejestrowaliby się. 
Podczas profilowania bezrobotni są pytani o formy aktywizacji, z jakich chcieliby 
skorzystać. Doradca klienta uwzględnia preferencje bezrobotnego, analizując 
kwalifikacje, doświadczenie, aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia, poziom 
motywacji, gotowość do podjęcia zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 217-221) 

Szczegółową analizą objęto dokumentację dotyczącą 85 bezrobotnych15.  

Dla wszystkich bezrobotnych objętych badaniem, PUP ustalił profil pomocy. 
Nie wystąpiły przypadki niewyrażenia przez osobę bezrobotną zgody na ustalenie 
profilu. 
Dla 15 bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 14 marca 2014 r., profil pomocy został ustalony do końca 2014 r. 
W odniesieniu do 70 bezrobotnych zarejestrowanych po wejściu w życie ww. 
ustawy: 
− dla 20 osób profil pomocy ustalony został w terminie do 7 dni po rejestracji, 
− dla 47 osób profil pomocy określono w terminie od 8 do 30 dni po rejestracji, dla 

jednej osoby – w terminie 31 dni po rejestracji.  
− jedna osoba miała profil ustalony w innym powiatowym urzędzie pracy, jedna 

nie podlegała profilowaniu z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem po 
urlopie macierzyńskim.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że profil pomocy dla bezrobotnego ustalano bez 
nieuzasadnionej zwłoki, w terminie realnym, mającym na względzie okoliczności 
konkretnej sprawy. Doradcy klienta indywidualnego wykonują wiele zadań 
związanych przede wszystkim z aktywizacją osób bezrobotnych i to duże obciążenie 
pracą powodowało, że ustalanie profilu pomocy w terminie 7 dni od rejestracji 
bezrobotnego dotychczas nie zawsze było możliwe. Wraz ze spadkiem liczby 
bezrobotnych ulegał też skróceniu czas ustalenia profilu pomocy osobom 
bezrobotnym i w 2018 r. profilowanie pomocy odbywa się w okresie do 7 dni od daty 
rejestracji. 

Po ustaleniu profilu pomocy osoby bezrobotne były informowane, jakimi formami 
pomocy mogą zostać objęte w ramach ustalonego profilu, co poświadczały 
podpisem w karcie rejestracyjnej.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 223, 228-240, 447, 453, 482-483) 

1.8. W trakcie realizacji działań przewidzianych w Indywidualnych Planach Działania 
(dalej: IPD) bezrobotni mieli możliwość wnioskowania o zmianę profilu. W okresie 
objętym kontrolą wszystkie zmiany profilu pomocy dokonywane były z inicjatywy 
bezrobotnych i zostały uwzględnione przez PUP. 

W badanych 10 przypadkach, zmiana profilu nastąpiła na wniosek bezrobotnych, ze 
względu na zmianę ich sytuacji w zakresie gotowości do wejścia lub powrotu na rynek 
pracy i oddalenia od rynku pracy, spowodowaną: zaprzestaniem wyjazdów do pracy 
                                                           
15 Wybranych losowo spośród bezrobotnych spełniających następujące kryteria: 1) 40 bezrobotnych, dla których ustalono II 
profil pomocy, w tym 10 korzystających z bonu na zasiedlenie, 10 – z bonu stażowego, 10 – z dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej, 10 – z dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 lat, 2) 20 bezrobotnych, 
dla których ustalono I profil pomocy, w tym: 10 – wyrejestrowanych z rejestru bezrobotnych, 10 – nadal zarejestrowanych, 3) 
20 bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, w tym: 10 – którzy w okresie objętym kontrolą ukończyli/przerwali 
realizację działań przewidzianych w IPD, 10 – dla których termin realizacji tych działań jeszcze nie upłynął, 4) 5 bezrobotnych, 
u których nastąpiła zmiana ustalonego profilu (dobranych do próby w celu zbadania łącznie 10 przypadków zmiany profilu).   
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za granicę i do dużych miast, chęcią nabycia nowych umiejętności, poprawą stanu 
zdrowia, zmianą sytuacji rodzinnej, wzrostem dyspozycyjności, pogorszeniem stanu 
zdrowia lub ciążą.  

Sześciu bezrobotnych, dla których dokonano zmiany profilu z I lub III na II z ww. 
powodów, zainteresowanych było innymi formami pomocy, niż przewidziane 
w ramach przydzielonego im profilu i IPD, tj.: stażem, bonem stażowym, pomocą 
w ramach prac interwencyjnych, refundacją pracodawcy kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dwóch – dotacją na 
działalność gospodarczą.  

Dla czworga bezrobotnych zmieniono profil z II na III z powodu ciąży lub choroby. We 
wszystkich 10 badanych przypadkach spełnione zostały przesłanki ponownego 
ustalenia profilu, określone w § 9 ust. 1 rozporządzania Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego16.  

W latach 2014-2017, doradcy klienta w 2.586 przypadkach dokonali w trakcie 
profilowania korekty profilu ustalonego przez system.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że doradcy klienta podczas ustalania profilu pomocy mogą 
dokonać korekty profilu wskazanego przez system. Z pojedynczych odpowiedzi 
bezrobotnego nie zawsze wynika całościowy obraz jego sytuacji i oczekiwań wobec 
rynku pracy i Urzędu. Korekta profilu pomocy jest także uwarunkowana sytuacją na 
lokalnym rynku pracy, np. gdy osoba wykazująca wysoki poziom aktywności 
w poszukiwaniu pracy nie posiada doświadczenia zawodowego, czy też brakuje dla 
niej odpowiednich ofert pracy. W takich sytuacjach doradca klienta podejmuje 
decyzję, iż niezbędne jest ustalenie profilu, który gwarantuje wsparcie instrumentami 
rynku pracy w celu skutecznej aktywizacji osoby bezrobotnej. Pytania często nie 
różnicują osób, które mimo dużego oddalenia do rynku pracy rozpoczęły aktywne 
poszukiwanie pracy i wymagają przede wszystkim aktywizacji zawodowej, a nie 
integracji społecznej. Zdarza się, że osoba jest nieszczera, co powoduje 
zafałszowanie obrazu sytuacji bezrobotnego. 

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do PUP skargi dotyczące profilowania 
i aktywizacji bezrobotnych. 

Z analizy ankiet skierowanych w trakcie kontroli do 50 bezrobotnych wynika, że 16 
osób było zainteresowanych formami, które nie zostały im zaproponowane przez 
PUP, m.in. szkoleniami, stażami, pracami interwencyjnymi. Trzy osoby zaznaczyły 
odpowiedź, że wnioskowały o uczestnictwo w formie aktywizacji, której im odmówiono 
(szkolenie, staż, prace interwencyjne).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 227-240, 250, 448, 453-454, 520, tom II str. 12-217) 

1.9. Zdaniem dyrektora PUP profilowanie pomocy dla bezrobotnych wpłynęło na 
jakość świadczenia pomocy bezrobotnym i jej skuteczność. Pozwoliło wyłonić osoby 
gotowe do wejścia lub powrotu na rynek pracy, określić stopień oddalenia od tego 
rynku. Ułatwiło skierowanie odpowiednich form wsparcia, co zwiększyło skuteczność 
pomocy. Oddzieliło osoby rejestrujące się z powodu ubezpieczenia zdrowotnego 
i uzyskania wsparcia w ośrodku pomocy społecznej. Profilowanie pozwala lepiej 
zdiagnozować potrzeby klienta i poznać cel rejestracji. Uzyskane informacje 
pozwalają zastosować właściwą formę wsparcia. Problemem profilowania jest nie 
zawsze trafne zdiagnozowanie sytuacji zawodowej klienta i faktycznego celu wizyty. 
Część bezrobotnych nie chce podzielić się swoją sytuacją z doradcą klienta, którego 
widzi po raz pierwszy. Dyrektor wskazał, że I profil pomocy stanowi jedynie około 
                                                           
16

 Dalej: rozporządzenie MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz. 631). 
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1% ogółu osób objętych profilowaniem. Zaproponował dwa profile pomocy. Pierwszy 
dla osób zainteresowanych wejściem i powrotem na rynek pracy i drugi dla 
wymagających integracji społecznej i zawodowej oraz rejestrujących się w celu 
uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego lub otrzymania wsparcia z pomocy 
społecznej. W przypadku braku przesłanek do zmiany profilu po upływie terminu 
zakończenia realizacji IPD, zaproponował wydłużenie realizacji IPD. Powinna być 
możliwość kierowania osób z III profilem pomocy do uczestnictwa w pracach 
społecznie użytecznych w każdym przypadku, a nie tylko w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja17 i programów specjalnych. W kwestionariuszu do 
profilowania, w pytaniu nr 13, dotyczącym przyczyn utrudniających podjęcie 
zatrudnienia, zaproponował dodanie w katalogu odpowiedzi „karalności”.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 211- 216) 

1.10. W 2014 r. Urząd ustalił dla bezrobotnych 11.770 IPD, w 2015 r. – 10.806, 
w 2016 r. – 13.037, w 2017 r. – 10.893 IPD. 

Objęte szczegółową analizą 85 IPD: 
− przygotowane zostały w terminie do 60 dni od ustalenia profilu pomocy; 
− były dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych bezrobotnych, 

zawierały działania możliwe do zastosowania przez Urząd, działania planowane 
do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego, formy, planowaną liczbę 
i terminy kontaktów z doradcą klienta, termin i warunek zakończenia realizacji 
planu działania; 

− określono w nich termin realizacji wszystkich działań (łącznie) do końca 
realizowania pomocy w ramach ustalonego profilu (data zakończenia IPD); 

− uwzględniono w nich preferencje bezrobotnych dotyczące sposobu aktywizacji, 
a w 15 IPD – preferencje dotyczące rodzaju pracy.  

W IPD nie wpisywano kwalifikacji bezrobotnych. Dyrektor PUP wyjaśnił, że przed 
sporządzeniem IPD doradca klienta dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego 
i diagnozuje jego problemy zawodowe wykorzystując m.in.: dane z karty 
rejestracyjnej w zakresie kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego, 
oczekiwań w stosunku do przyszłej pracy; informacje z kwestionariusza do 
profilowania; oświadczenia i informacje bezrobotnego odnośnie preferowanego 
rodzaju pracy i kierunków szkoleń.   

W okresie realizacji IPD doradcy klienta kontaktowali się z bezrobotnymi co najmniej 
raz na 60 dni – zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania 
pomocy dla bezrobotnego. W trakcie spotkań monitorowano sytuację bezrobotnych 
i postępy w realizacji przewidzianych działań, omawiano zasady realizacji IPD 
i warunki kierowania na wybrane formy pomocy, analizowano sytuację na rynku pracy 
i oferty pracy, udzielano informacji zawodowej, omawiano wnioski o przyznanie bonu 
stażowego, bonu na zasiedlenie i o dofinansowanie na podjęcie działalności 
gospodarczej, wydawano bony, kierowano na staż i na szkolenie „ABC 
przedsiębiorczości”. 

W 22 przypadkach realizacji pomocy na rzecz bezrobotnych przez inne podmioty 
(dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który 
ukończył 50 lat, realizacji bonu stażowego, stażu) PUP kontaktował się z tymi 
podmiotami co najmniej raz na 60 dni. Kontakty te związane były z: monitorowaniem 
zatrudnienia, wnioskami o refundację, deklaracjami ZUS, programem stażu i jego 
realizacją, ofertami zatrudnienia po stażu, monitorowaniem przebiegu stażu, 
wnioskami o premię, rozliczeniem stażu.  

                                                           
17 Dalej: „PAI”. 
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Pomoc bezrobotnym na podstawie IPD realizowana była przez okres zgodny 
z określonym w § 7 rozporządzenia MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla 
bezrobotnego, tj. nie dłużej niż: 180 dni dla profilu pomocy I, 540 dni – dla profilu II 
i 720 dni – dla profilu III. Po upływie ww. terminów, gdy nie udało się doprowadzić 
bezrobotnych do podjęcia pracy (14 bezrobotnych spośród 85), PUP ponownie 
ustalił profil pomocy i nowy IPD: 
− czterem bezrobotnym zmieniono profil pomocy, w tym: trzem z I na II (wymagali 

wsparcia PUP poprzez zastosowanie instrumentów rynku pracy), jednemu z II 
na III (z powodu problemów zdrowotnych), 

− dwóm ustalono ponownie II profil (jeden skończył 50 lat, drugi był w trakcie 
odbywania stażu), 

− ośmiu bezrobotnym ustalono ponownie III profil.  

W przypadkach ustalenia ponownie tego samego profilu, w nowych IPD 
wprowadzono nowe zadania lub formy pomocy, takie jak: dofinansowanie 
wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 lat; ustalenie wskazań 
i przeciwwskazań do zatrudnienia, poradnictwo zawodowe, rozwiązanie problemu 
alkoholowego, analiza własnych umiejętności, udział w PAI, udział w programach 
specjalnych, zatrudnienie wspierane, rozwiązanie problemów z opieką nad 
dzieckiem, budowanie sieci kontaktów; praca z doradcą zawodowym po urodzeniu 
dziecka, dokonanie oceny możliwości podjęcia pracy. 

W badanej próbie wystąpiło 61 przypadków przerwania realizacji IPD w związku 
z utratą statusu bezrobotnego, z tego 50 bezrobotnych (58,8%) podjęło pracę lub 
rozpoczęło działalność gospodarczą. Podjęcie zatrudnienia przez 50 bezrobotnych 
miało związek z aktywizacją prowadzoną w ramach IPD.  

W 11 przypadkach utrata statusu bezrobotnego spowodowana była: przejściem na 
emeryturę lub świadczenie przedemerytalne (dwie osoby), podjęciem pracy za 
granicą (dwie osoby), niezgłoszeniem się do Urzędu (dwie osoby), 
wyrejestrowaniem na wniosek bezrobotnego (trzy osoby) oraz rozpoczęciem 
studiów dziennych i zmianą adresu pobytu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 228-314, 448, 454-455) 

 

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

 

1. W 85 przypadkach objętych badaniem, w sporządzonych IPD nie określono 
terminów realizacji poszczególnych działań przewidzianych do zastosowania przez 
urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie oraz działań przewidzianych do 
samodzielnej realizacji przez bezrobotnego. W momencie sporządzenia IPD 
określono jedynie poszczególne działania i termin zakończenia realizacji IPD.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że  przy opracowywaniu Indywidualnych Planów Działania 
termin realizacji działań został określony do końca trwania IPD, a podczas kolejnych 
kontaktów z klientem planowane są terminy realizacji poszczególnych działań i form 
wsparcia.  

Zgodnie z art. 34a ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia, indywidualny plan 
działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego 
i zawiera w szczególności planowane terminy realizacji poszczególnych działań. NIK 
zauważa, że zasadnym jest wyznaczanie terminów realizacji poszczególnych 
działań dla bezrobotnego już w momencie ich określenia w IPD, ponieważ działania 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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te stanowić powinny zaplanowany, logiczny ciąg zdarzeń, mających skutkować 
znalezieniem przez bezrobotnego zatrudnienia.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 228-240, 260-261, 268-269, 278-279, 289-290, 302-
303, 313-314, 448, 454) 

2. Dyrektor PUP powierzył w 2016 r. funkcję doradcy klienta trzem pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach: doradcy zawodowego – stażysty i pośrednika pracy 
– stażysty (2 osoby), pomimo że zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia, osoby zatrudnione na tych stanowiskach nie mogły pełnić funkcji 
doradcy klienta. Powyższe działanie PUP było zgodne z interpretacją Departamentu 
Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej18 przekazaną dyrektorom 
powiatowych urzędów pracy, zgodnie z którą „decyzja o powierzeniu funkcji doradcy 
klienta pracownikom zatrudnionym na stanowiskach specjalistów - stażystów należy 
do decyzji kierownictwa powiatowego urzędu pracy. Dyrektor podejmując taką 
decyzję musi rozstrzygnąć czy dany stażysta w trakcie zatrudnienia na tym 
stanowisku uzyskał już wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne aby 
wykonywać zadania przypisane do funkcji doradcy klienta”.  

Dyrektor PUP wyjaśnił m.in., że na podstawie ww. interpretacji MPiPS, decyzję 
o powierzeniu funkcji doradców klienta tym osobom podjął w momencie, w którym 
uznał, iż uzyskały już wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne, aby 
wykonywać zadania przypisane doradcy klienta. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 180-192, 447, 450-453, 459-464) 

 

Urząd dokonywał19 rzetelnej analizy lokalnego rynku pracy, w tym gromadził dane 
o zawodach nadwyżkowych i deficytowych oraz rozpoznawał potrzeby osób 
bezrobotnych. Opracowane przez PUP propozycje podziału środków Funduszu 
Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu lub ich zmiany, każdorazowo 
uzyskiwały pozytywne opinie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zamościu. Stosownie 
do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, Urząd podejmował działania 
zmierzające do aktywizacji osób bezrobotnych, które były zgodne z profilami 
pomocy oraz IPD określonymi dla bezrobotnych. W IPD nie określono terminów 
realizacji poszczególnych działań i form wsparcia, lecz wyznaczano je podczas 
kolejnych wizyt bezrobotnego w PUP. Liczba pracowników pełniących w PUP 
funkcję doradcy klienta w poszczególnych latach objętych kontrolą była wyższa od 
minimalnej liczby doradców klienta ustalonej na podstawie przepisów 
rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu 
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Wystąpiły jednak przypadki, że funkcje 
doradcy klienta powierzono pracownikom zatrudnionym na stanowiskach stażystów. 

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

2.1. Wobec objętych analizą 85 osób bezrobotnych, PUP zastosował formy pomocy 
zgodne z ustalonym profilem, tj.:  
− w przypadku 20 osób z I profilem: dwóm bezrobotnym (inżynier elektryk i mgr 

stosunków międzynarodowych), przyznano bon na zasiedlenie, co uzasadnione 

                                                           
18 „Wyjaśnienia dotyczące znowelizowanej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy” z dnia 3 lipca 2014 r. 
19 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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było brakiem dla tych osób ofert na lokalnym rynku pracy, pozostali bezrobotni 
objęci byli pośrednictwem pracy; 

− w przypadku 45 osób z II profilem: dofinansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat (10 osób), 
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (11 
osób), bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia (10 osób), bonu 
stażowego (10 bezrobotnych do 30 r. życia), skierowanie na staż (dwie osoby), 
zatrudnienie u organizatora w ramach robót publicznych (1 osoba), podjęcie 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (1 osoba), 

− w przypadku 20 osób z III profilem: jedną osobę skierowano do prac społecznie 
użytecznych realizowanych w ramach programu aktywizacja i integracja.  

Przed udzieleniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wszystkie 
osoby odbyły szkolenie „ABC przedsiębiorczości” w ramach planu szkoleń. Wszyscy 
bezrobotni z I i II profilem pomocy objęci byli pośrednictwem pracy. Ponadto pomoc 
udzielona była w formie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i w trakcie stażu oraz 
poradnictwa zawodowego (II profil oraz w uzasadnionych przypadkach I i III profil).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 223-240) 

2.2. W badanej próbie – skierowanie 10 osób do odbycia stażu w ramach bonu 
stażowego, przyznanie 11 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, przyznanie pracodawcom dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanych 10 bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, przyznanie 
12 bezrobotnym bonu na zasiedlenie, skierowanie dwóch osób na staż, zatrudnienie 
jednej osoby u organizatora w ramach robót publicznych i udzielenie jednej osobie 
pomocy w ramach prac interwencyjnych – odbywało się zgodnie z przepisami 
ustawy o promocji zatrudnienia, rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 kwietnia 2012 r. 20 oraz z dnia 14 lipca 2017 r.21 w sprawie dokonywania 
z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót 
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne22, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu 
przez bezrobotnych23 oraz uregulowaniami wewnętrznymi PUP24. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 223-227, 315-357, 371-422, 448, 455,465-467) 

2.3. W okresie objętym kontrolą funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej 
w PUP regulowały zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość w sprawie nadania 
regulaminu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Zamość i jednostek organizacyjnych 
Miasta: nr 56/2013 z dnia 26 marca 2013 r. i nr 194/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 
W PUP cele, zadania, identyfikowane ryzyka oraz planowane metody 
przeciwdziałania ryzyku ustalane były każdego roku dla różnych form pomocy, m.in. 
dla: szkoleń grupowych i indywidualnych, organizacji szkoleń w ramach bonów 
szkoleniowych, finansowania kosztów studiów podyplomowych, finansowania 
kosztów egzaminów, przygotowania zawodowego dorosłych, refundacji kosztów 

                                                           
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 1041 (obowiązywało do dnia 1 lipca 2017 r.). 
21 Dz. U. poz. 1380. 
22 Dz. U. poz. 864. 
23 Dz. U. Nr 142, poz. 1160. 
24 „Zasady organizowania stażu w PUP dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonu stażowego”, „Kryteria 
w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 
w PUP”, „Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia”, Zasady opiniowania 
i rozpatrywania wniosków w sprawie odbycia przez bezrobotnego stażu zawodowego u organizatora”.  
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wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy i telepracy, przyznania środków 
finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów składek na 
ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowania 
wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia, prac interwencyjnych, robót 
publicznych, świadczeń aktywizacyjnych, prac społecznie użytecznych.  
Zidentyfikowane ryzyka oraz metody ich ograniczania były monitorowane. Dyrektor 
PUP w oświadczeniach za lata 2014-2017 stwierdził, że w PUP w wystarczającym 
stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 424-446) 

2.4. W objętych badaniem umowach o przyznanie jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, jako zabezpieczenie prawidłowego 
wykorzystania środków publicznych przyjęto poręczenie cywilne dwóch osób. 
Zgodnie z „Kryteriami w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w PUP”, 
dopuszczano również inne formy zabezpieczeń: weksel z poręczeniem wekslowym, 
zastaw na prawach lub rzeczach, gwarancję bankową, blokadę rachunków 
bankowych, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 
W umowach o warunkach odbycia u organizatora stażu przez osobę bezrobotną 
oraz w umowach z pracodawcami o zorganizowanie stażu w ramach bonu 
stażowego postanowiono, że umowa ulega rozwiązaniu po stwierdzeniu 
niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków 
umowy.  

W umowach z bezrobotnym w zakresie bonu na zasiedlenie postanowiono, że 
w przypadku niedostarczenia do PUP dokumentu potwierdzającego podjęcie 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania bonu, 
kwota bonu podlega zwrotowi w całości, w przypadku niewywiązania się z warunku 
pozostawania w zatrudnieniu przez co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od 
otrzymania bonu, kwota bonu podlega zwrotowi proporcjonalnie do 
udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu. Dodatkowo bezrobotni 
złożyli pisemne oświadczenia o zwrocie kwoty bonu w przypadku niespełnienia 
warunków określonych w umowie.  

W umowach o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który 
ukończył 50 lat postanowiono, że pracodawca zobowiązany jest zwrócić całość 
przyznanego dofinansowania wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi 
w terminie 30 dni od wezwania, w przypadku niewywiązania się z zatrudnienia 
bezrobotnego w okresie 12 miesięcy refundacji i 6 miesięcy po okresie refundacji, 
złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń i informacji dołączonych 
do wniosku o przyznanie dofinansowania. W przypadku utrzymania zatrudnienia 
skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji oraz przez co 
najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do 
zwrotu 50% łącznej kwoty dofinansowania. 

W umowach w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych oraz 
w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych postanowiono, że 
pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej refundacji: w całości 
w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub 
oświadczeń, części otrzymanej refundacji – w sytuacji niewywiązania się z warunku 
zatrudnienia bezrobotnego przez okres refundacji.   

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 223-227, 315-357) 

2.5. Nadzór nad prawidłową realizacją umów w zakresie udzielonej pomocy PUP 
sprawował poprzez:  
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− kontrole na miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz weryfikację 
przedłożonego rozliczenia dofinansowania zawierającego zestawienie kwot 
wydatkowanych na towary i usługi ujęte w specyfikacji, wraz z dołączonymi 
fakturami, rachunkami, umowami zakupu i potwierdzeniami zapłaty – 
w przypadku przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, 

− monitoring stażu i zatrudnienia, weryfikację przedkładanych co miesiąc list 
obecności i dołączonych do wniosku o wypłatę premii kopii imiennych raportów 
ZUS za okres 6 miesięcy od daty zatrudnienia po stażu – w przypadku umów 
z pracodawcami o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego, 

− monitoring stażu i weryfikację przedkładanych co miesiąc list obecności – 
w przypadku umów o warunkach odbycia u organizatora stażu przez osobę 
bezrobotną, 

− weryfikację dostarczonych do PUP dokumentów potwierdzających podjęcie 
zatrudnienia i pozostawania w zatrudnieniu przez co najmniej 6 miesięcy 
w terminie 8 miesięcy od otrzymania bonu na zasiedlenie (kserokopia umowy 
o pracę, potwierdzenie od pracodawcy o podleganiu ubezpieczeniom 
społecznym lub zaświadczenie z ZUS, kopia dokumentów potwierdzających 
odbiór wynagrodzenia) – w przypadku umów z bezrobotnym w zakresie bonu na 
zasiedlenie, 

− weryfikację miesięcznych wniosków o dofinansowanie wraz z dokumentami 
potwierdzającymi poniesione przez pracodawcę koszty (lista płac, przelew 
imienny wynagrodzenia, lista obecności, deklaracja ZUS i przelewy 
odprowadzenia składek, oświadczenie o odprowadzeniu podatku do US od 
osób fizycznych) i dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez 6 miesięcy 
po okresie refundacji (deklaracje ZUS) – w przypadku umów o dofinansowanie 
wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 lat, 

− kontrole u organizatorów robót publicznych i prac interwencyjnych i weryfikację 
wniosków o refundację wraz z listą płac i pokwitowaniem odbioru 
wynagrodzenia, listą obecności, deklaracjami ZUS, oświadczeniem 
o odprowadzonej zaliczce na podatek dochodowy wraz z przelewem podatku do 
US,  

− kontrole u organizatora prac społecznie użytecznych organizowanych w ramach 
PAI, weryfikację miesięcznych wniosków o refundację świadczeń pieniężnych, 
wraz z listą obecności, listą płac, ewidencją wykonywanych prac społecznie 
użytecznych.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 223-227, 315-357) 

W 2017 r. jedna z siedmiu kontroli wewnętrznych dotyczyła prawidłowości 
prowadzenia dokumentacji refundowania środków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu (pomoc bezrobotnym do 30 roku życia i powyżej 50 
roku życia) oraz aktywizacji osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Po kontroli zalecono: uaktualnienie zasad przyznawania osobie 
niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrotu 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zawarcie zapisu o obligatoryjnej kontroli 
utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej przed wystąpieniem do 
dysponenta środków o przekazanie refundacji na rachunek pracodawcy. Ponadto 
stwierdzono, że zasadne byłoby przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji PAI 
i kontroli wyrywkowej w każdej grupie skierowanej do prac społecznie użytecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 438-446) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W „Kryteriach w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w PUP”, 
Dyrektor Urzędu, pomimo braku takiego upoważnienia w ustawie, ustanowił 
dodatkowe wymogi przyznania dotacji, które nie zostały przewidziane w ustawie 
o promocji zatrudnienia ani w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
W „Kryteriach” tych postanowiono, że „środki na podjęcie działalności gospodarczej 
nie mogą być przyznane, jeżeli osoba uprawniona nie posiada kwalifikacji 
(wyuczonych, nabytych) do prowadzenia działalności gospodarczej” oraz jeżeli 
„siedziba i miejsce wykonywania działalności gospodarczej usytuowane będą poza 
granicami administracyjnymi województwa lubelskiego, za wyjątkiem przypadku, gdy 
działalność gospodarcza świadczona będzie bezpośrednio u klienta, a siedziba tej 
działalności będzie znajdować się na terenie powiatu zamojskiego lub miasta 
Zamość”, co było niezgodne z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej25 oraz art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców26. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że przepisy prawa regulujące przyznawanie środków na 
podjęcie działalności gospodarczej nie wymagają posiadania kwalifikacji do jej 
prowadzenia, ale też nie nakładają obowiązku przyznania dofinansowania każdej 
osobie spełniającej wymogi postawione w tych przepisach. Stwierdzenie „może 
przyznać” nakłada na decydenta obowiązek podjęcia decyzji na podstawie jeszcze 
innych przesłanek. Przeprowadzona analiza trwałości zastosowania instrumentów 
i usług rynku pracy potwierdza, że większość osób po upływie 12 miesięcy 
prowadzenia działalności nie zarejestrowała się jako osoby bezrobotne, co 
potwierdza, że przyjęty przez Urząd system przyznawania dofinansowania daje 
szansę na efektywne wydatkowanie środków Funduszu Pracy. Wprowadzenie do 
Kryteriów zapisu ograniczającego miejsce i siedzibę wykonywania działalności 
gospodarczej wynika z doświadczeń PUP w kwestii kontroli wydatków dokonanych 
przez prowadzących działalność gospodarczą. 

NIK zauważa, że regulacje Urzędu dotyczące przyznawania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej powinny być wydawane na podstawie i w granicach 
prawa. Zgodnie z treścią § 7 rozporządzeń MPiPS regulujących przyznawanie 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, wnioski o umożliwienie skorzystania 
z tej formy aktywizacji mogą być przez starostę/dyrektora PUP uwzględnione 
w przypadku, gdy bezrobotny spełnia łącznie warunki wskazane w treści 
rozporządzeń oraz złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta 
dysponuje środkami na jego sfinansowanie. Warunki, które należy spełnić nie 
stanowią katalogu otwartego. Użyte w regulaminie sformułowanie: „środki na 
podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przyznane” wskazuje na 
bezwzględny charakter tego wymogu, co może ograniczać bezrobotnym dostęp do 
tej formy wsparcia. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 371-404, 488-490) 

2. Po realizacji przez jedną osobę bezrobotną w ramach Programu Aktywizacja 
i Integracja, prac społecznie użytecznych trwających 2 miesiące (od 07.07.2015 r. 

                                                           
25 Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm. (uchylona z dniem 30 kwietnia 2018 r.). 
26 Dz. U. poz. 646. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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do 01.09.2015 r.), PUP skierował tę osobę ponownie do udziału w Programie 
Aktywizacja i Integracja na okres wynoszący łącznie 10 miesięcy. 

Zgodnie z art. 62b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia, realizacja 
Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące. Po jego zakończeniu, powiatowy 
urząd pracy może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do 
udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres 
do 6 miesięcy.  

Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że udział w Programie Aktywizacja i Integracja, według 
opinii PUP, jest obecnie jedyną możliwością wsparcia, który „małymi krokami” 
powoduje pewne postępy w rozwoju psychospołecznym i zawodowym wskazanej 
osoby bezrobotnej. Urząd nie mógł jej skierować do Centrum Integracji Społecznej, 
ponieważ w mieście Zamość takie Centrum jeszcze nie funkcjonuje. Są jedynie trzy 
Centra Integracji Społecznej w okolicznych gminach, ale oddalone o co najmniej 20 
km od miejsca zamieszkania bezrobotnej. W Zamościu działa niewiele spółdzielni 
socjalnych, które w okresie od 2014 r. złożyły w sumie zaledwie 41 ofert pracy, co 
stanowi około 8 ofert rocznie. Złożone oferty dotyczyły stanowisk z innymi 
wymaganiami, kwalifikacjami, a także predyspozycjami niż te, które posiada 
wskazana osoba bezrobotna. PAI realizowany jest przez PUP co roku od 2014 r. 
W każdym roku podpisywana jest odrębna umowa z organizacją pozarządową oraz 
porozumienia z ośrodkami pomocy społecznej w sprawie realizacji prac społecznie 
użytecznych i porozumienia o współpracy. PAI realizowany jest w grupach do 10 
osób, przy czym dana grupa kierowana jest w jednym roku kalendarzowym, 
maksymalnie do udziału w dwóch edycjach, czyli do 4 miesięcy rocznie, po 
przeprowadzeniu odpowiedniej analizy postępów każdej osoby, co nie jest 
sprzeczne z zapisem art. 62 b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia wprost nie definiuje, że 
jest to jednorazowa pomoc w stosunku do danego bezrobotnego, tym bardziej, że 
co roku podpisywane są nowe umowy na organizację PAI. Urząd nie przekroczył 
skierowania na okres powyżej 6 miesięcy bezrobotnego do PAI w danym roku 
kalendarzowym. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że działania PUP ukierunkowane były na pomoc 
w zakresie integracji zawodowej i społecznej wskazanej osoby bezrobotnej, jednak 
obowiązujące przepisy ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie PAI, nie 
przewidują korzystania z tej formy pomocy przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 227, 423, 448-449, 456-458, 481) 

 

Uwaga NIK dotyczy wypłacania przez PUP Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie przez 12 miesięcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, pomimo że pracodawca 
nie potwierdzał wypłaty wynagrodzenia w sposób określony w umowie, tj. nie 
przedkładał przelewów imiennych wynagrodzenia na rachunek bankowy 
bezrobotnego, do czego został zobowiązany w § 3 umowy nr 20/50+/2015 z dnia 
29.10.2015 r. w sprawie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, zawartej z PUP. Zgodnie 
z ww. zapisem umowy, wypłata dofinansowania mogła nastąpić po przedłożeniu 
przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów 
miesięcznych związanych z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej, w tym 
potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia (listy płac i przelewu imiennego 
wynagrodzenia na konto bankowe). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Dyrektor PUP wyjaśnił, że „refundując Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, Urząd oparł się na liście wypłaty 
wynagrodzeń, na której skierowana osoba bezrobotna własnoręcznym podpisem 
potwierdzała odbiór wynagrodzenia. Jest to najbardziej wiarygodna forma 
przekazania wypłaty wynagrodzenia i wystarczająca podstawa do przekazania na 
konto pracodawcy należnej refundacji. W związku z tym, że w umowie 
Nr 20/50+/2015 z dnia 29.10.2015 r. zawarto zapis zawężający formę odbioru 
wynagrodzenia do przelewu na konto bankowe, w zawieranych aktualnie umowach 
uwzględniono możliwość pokwitowania odbioru wynagrodzenia w formie gotówki 
i przedłożenia list płac.”  

NIK zauważa, że zasadnym było wprowadzenie przez PUP w trakcie realizacji 
przedmiotowej umowy odpowiednich zmian w zakresie wymaganych dokumentów 
potwierdzających poniesienie przez pracodawcę kosztów zatrudnienia skierowanej 
osoby bezrobotnej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 223-227, 352-370, 448, 456, 468-480) 

 

Urząd udzielał bezrobotnym wsparcia w wybranych formach aktywizacji zawodowej 
zgodnie z ustalonym dla nich profilem pomocy oraz z zawartymi umowami 
i uregulowaniami wewnętrznymi. W jednym przypadku stwierdzono jednak 
przekroczenie ustawowego terminu, na jaki PUP mógł skierować osobę bezrobotną 
do Programu Aktywizacja i Integracja. Urząd we właściwy sposób zabezpieczył 
w umowach realizację danej formy wsparcia. Jednak część zapisów opracowanych 
przez PUP „Kryteriów” dotyczących przyznawania jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej wprowadzała dla bezrobotnych wymogi nie wynikające 
z przepisów prawa w tym zakresie, co zdaniem NIK, w sposób nieuprawniony 
ograniczało dostęp bezrobotnych do tych form aktywizacji. 

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym 

3.1. Spośród 85 poddanych analizie bezrobotnych, 50 (58,8%) znalazło zatrudnienie 
lub podjęło działalność gospodarczą w wyniku działań PUP, w tym:  
− 45 bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy (z tego: dwie osoby po zmianie 

profilu z III na II, cztery po zmianie profilu z I na II), 
− czterech bezrobotnych z I profilem, 
− jeden bezrobotny z III profilem.  

Ww. osoby przed podjęciem zatrudnienia/działalności gospodarczej objęte były 
następującymi formami pomocy: 11 osób – otrzymało dotację na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, dwie osoby – skierowane zostały na staż, osiem osób – 
otrzymało bon stażowy, 12 osobom – przyznano bon na zasiedlenie, 10 osób – 
otrzymało pomoc w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, jedna osoba – otrzymała pomoc 
w ramach prac interwencyjnych, jedna osoba – otrzymała pomoc w ramach robót 
publicznych, jedna osoba – pomoc w ramach refundacji kosztów zatrudnienia, 
pozostałe cztery osoby objęte były pośrednictwem pracy i poradnictwem 
zawodowym.  

Z 35 bezrobotnych, którzy nie zostali zatrudnieni, 24 było nadal w trakcie realizacji 
IPD, 11 osób zostało wyrejestrowanych z ewidencji PUP, w tym: trzy osoby 
wyrejestrowały się na wniosek, dwie – nabyły prawo do emerytury (świadczenia 
przedemerytalnego), dwie – wyjechały do pracy za granicę, dwie – nie zgłosiły się 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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na wizytę w PUP, jedna – rozpoczęła studia wyższe, jedna – zmieniła miejsce 
zamieszkania.  

Według stanu na dzień przeprowadzania kontroli (tj. 4 kwietnia 2018 r.) 40 osób z 85 
objętych badaniem (47%), było zatrudnionych lub prowadziło działalność 
gospodarczą, w tym: 32 osoby z II profilem, siedem z I profilem, jedna osoba z III 
profilem.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 228-249) 

3.2. W badanej próbie 85 bezrobotnych, po zakończeniu aktywizacji 
w poszczególnych formach, zatrudnionych zostało lub prowadziło działalność 
gospodarczą 29 osób (34%), w tym:  

− cztery osoby – do 3 miesięcy po zakończeniu aktywizacji w formie: dotacji na 
działalność gospodarczą (dwie osoby), dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia (jedna osoba) i bonu na 
zasiedlenie (jedna osoba), 

− 13 osób – do roku po zakończeniu aktywizacji w formie: dotacji na działalność 
gospodarczą (pięć osób), bonu na zasiedlenie (cztery osoby), bonu stażowego 
(dwie osoby) oraz po stażu i pracach interwencyjnych (w tym 11 osób na dzień 
kontroli27 nadal było zatrudnionych lub prowadziło działalność gospodarczą),  

− 12 osób – ponad rok po zakończeniu aktywizacji w formie: dotacji na działalność 
gospodarczą (cztery osoby), bonu na zasiedlenie (sześć osób) oraz bonu 
stażowego i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 
powyżej 50 roku życia (w tym osiem osób na dzień kontroli nadal było 
zatrudnionych lub prowadziło działalność gospodarczą).  

Najkrótszy okres pozostawania w zatrudnieniu/prowadzenia działalności po 
zakończeniu aktywizacji wynosił 7 dni (działalność gospodarcza), najdłuższy – 2 lata 
i 4 miesiące (działalność gospodarcza prowadzona nadal w dniu 9.04.2018 r.). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 241-249) 

3.3. Po ustaleniu profilu pomocy, objęci kontrolą bezrobotni (85) pozostawali 
w rejestrze osób bezrobotnych od 6 dni (dwóch bezrobotnych z II profilem) do 3 lat 
i 6 miesięcy (bezrobotny z III profilem ustalonym 29.09.2014 r. i pozostający nadal 
w ewidencji PUP). W okresie: 
− do 3 miesięcy od ustalenia profilu w rejestrze pozostawało 28 bezrobotnych 

(19 z ustalonym II profilem, sześciu z I profilem, trzech po zmianie profilu: z I na 
II, z III na II i z II na III), 

− od 3 miesięcy do roku – 36 bezrobotnych (18 z II profilem, w tym jeden w trakcie 
stażu, 12 z I profilem, czterech z III profilem, dwóch po zmianie profilu: z III na II, 
z II na III),  

− od roku do 2 lat – 14 bezrobotnych (trzech z II profilem, dwóch z I profilem, 
dziewięciu z III profilem), 

− od 2 do 3 lat – czterech bezrobotnych z III profilem,  
− ponad 3 lata – trzech bezrobotnych z III profilem.    

(dowód: akta kontroli, tom I str. 241-249) 

3.4. W latach 2014-2017 Urząd objął aktywizacją zawodową odpowiednio: 3.172, 
4.159, 4.956 i 4.554 osób bezrobotnych.  

                                                           
27 Tj. w dniu 9.04.2018 r. 
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Analiza trwałości form aktywizacji28 stosowanych przez PUP w Zamościu wykazała, 
że najwięcej osób nie powróciło do rejestru bezrobotnych po skorzystaniu z: 

− dotacji na działalność gospodarczą – spośród 1.321 osób, które otrzymały takie 
wsparcie, do rejestru bezrobotnych nie powróciło, według stanu na dzień 
kontroli, 1.031 osób (78,0%), z czego: w przypadku 582 osób od dnia 
otrzymania środków minęły ponad dwa lata (w innych przypadkach okres ten był 
krótszy). Z pozostałych 290 osób: 177 zarejestrowało się ponownie jako 
bezrobotne przed upływem dwóch lat od otrzymania dotacji, a 113 – po ponad 
dwóch latach; 

− bonu na zasiedlenie – spośród 1.200 osób korzystających z tej formy wsparcia, 
do rejestru bezrobotnych nie powróciło 972 osoby (81,0%) z uwagi na podjęcie 
zatrudnienia lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, z czego 
w 186 przypadkach minęło ponad dwa lata od dnia przyznania bonu. Natomiast 
227 osób zarejestrowało się ponownie jako bezrobotni (215 z nich – przed 
upływem dwóch lat od dnia otrzymania bonu). 

W przypadku osób, które skorzystały ze stażu, bonu stażowego lub bonu 
szkoleniowego, najwięcej osób wyrejestrowało się z powodu podjęcia zatrudnienia 
po aktywizacji w formie bonu stażowego: spośród 350 osób, które otrzymały takie 
bony, 312 (tj. 89,1%) opuściło rejestr bezrobotnych z powodu podjęcia zatrudnienia. 
Ponad połowa z nich (165 osób) nie powróciła już do tego rejestru (przy czym w 83 
przypadkach od dnia przekazania im bonu minęły ponad dwa lata); pozostałe 147 
osób zarejestrowało się ponownie jako bezrobotne – najczęściej, bo w 105 
przypadkach, jeszcze przed upływem roku.  

Z 6.267 osób, które skorzystały ze stażu, 5.006 (tj. 79,9%) po zakończeniu 
zatrudnienia u organizatora stażu wyrejestrowało się z rejestru bezrobotnych 
z powodu podjęcia zatrudnienia. W tej grupie 2.036 osób nie powróciło już do 
rejestru, zaś pozostałe 2.970 zarejestrowało się ponownie (2.438 – jeszcze przed 
upływem roku).  

W przypadku bonu szkoleniowego, spośród 72 osób realizujących tę formę 
aktywizacji, 48 (66,6%) znalazło zatrudnienie. Jedynie 16 zatrudnionych osób nie 
powróciło później do rejestru bezrobotnych (pozostałe 32 osoby zarejestrowały się 
ponownie jako bezrobotne jeszcze przed upływem dwóch lat od otrzymania bonu). 

Spośród 6.267 osób, które zakończyły aktywizację w formie stażu: 14 osób (0,2%) 
zostało wyrejestrowanych z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub uzyskania 
emerytury, 338 osób (5,4%) ponownie korzystało z różnych forma aktywizacji, 5.006 
osób (79,9%) znalazło zatrudnienie, dla 714 osób (11,4%) wystąpiły inne 
zdarzenia29, o 195 osobach (3,1%) nie było w systemie Syriusz informacji na temat 
działań po zakończeniu tej formy aktywizacji, 

Spośród 350 osób po zakończeniu bonu stażowego: trzy osoby (0,9%) ponownie 
korzystały z różnych form aktywizacji, 312 osób (89,1%) znalazło zatrudnienie, dla 
29 osób (8,3%) wystąpiło inne zdarzenie, o sześciu osobach (1,7%) nie było 
informacji na temat działań po zakończeniu tej formy aktywizacji. 

Spośród 72 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego: 19 osób (26,4%) 
ponownie korzystało z różnych form aktywizacji, 48 osób (66,6%) znalazło 

                                                           
28 Przeprowadzona na podstawie danych wygenerowanych przez kontrolowaną jednostkę z systemu Syriusz wg metodologii 

opracowanej przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli i uwzględniająca: liczbę osób, które do dnia kontroli NIK nie powróciły 
do rejestru bezrobotnych, a także długość okresu, w jakim osoby po skorzystaniu z danej formy pomocy pozostawały poza 
tym rejestrem (przyczynami braku ponownej rejestracji mogły być m.in.: podjęcie pracy, wyjazd za granicę, brak zamiaru 
rejestracji). Opis wyników analizy nie obejmuje pewnych form, z których – w kontrolowanym okresie – skorzystała niewielka 
liczba osób (od kilku do kilkunastu), bądź które zostały wprowadzone do ustawy dopiero w latach 2014-2016 i krótki okres 
stosowania tych form nie pozwalał na przeprowadzenie pełnej analizy ich skuteczności. 

29 Osoby te pozostały w rejestrze, zmieniły status lub zostały wykreślone z innych powodów niż zatrudnienie. 
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zatrudnienie, dla dwóch osób (2,8%) wystąpiło inne zdarzenie, o trzech osobach 
(4,2%) nie było informacji na temat działań po zakończeniu tej formy aktywizacji. 

3.5. W poszczególnych latach objętych kontrolą, z podstawowych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, największą efektywnością zatrudnieniową30 
charakteryzowały się: 
− w 2014 r.: dotacje na działalność gospodarczą (89,3%), staże (85,1%) i roboty 

publiczne (81%), 
− w 2015 r.: prace interwencyjne (94%), staże (92,5%) i dotacje na działalność 

gospodarczą (92,3%), 
− w 2016 r.: roboty publiczne (91,6%), staże (90%) i refundacja kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy 90,1%), 
− w 2017 r.: roboty publiczne (92,4%), dotacje na działalność gospodarczą 

(90,8%) i staże (87,3%).  

Najmniej efektywne zatrudnieniowo były: w 2014 r. prace interwencyjne (44,1%) 
i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (54,1%), w 2015 r. szkolenia 
(76,3%) i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (84,4%), w 2016 r. 
prace interwencyjne (71,8%) i szkolenia (77,2%), w 2017 r. również prace 
interwencyjne (70,8%) i szkolenia (76,8%).   

Największą efektywnością kosztową31 charakteryzowały się: 
− w 2014 r.: szkolenia (1,9 tys. zł), roboty publiczne (7,8 tys. zł) i staże 

(8,1 tys. zł), 
− w 2015 r.: szkolenia (1,6 tys. zł), prace interwencyjne (5,9 tys. zł) i roboty 

publiczne (6,3 tys. zł),  
− w 2016 r.: szkolenia (2,1 tys. zł), roboty publiczne (6,9 tys. zł) i staże 

(8,2 tys.  zł),  
− w 2017 r.: szkolenia (2,4 tys. zł), prac interwencyjne (7,0 tys. zł) i staże 

(7,9 tys. zł). 

Najmniej efektywne kosztowo były: refundacja kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy, w przypadku której efektywność kosztowa wynosiła od 21 tys. zł w 2017 r. do 
42,9 tys. zł w 2014 r. i dotacje na działalność gospodarczą (od 18,4 tys. zł w 2015 r. 
do 20,5 tys. zł w 2016 r.).  

Odnośnie do efektywności kosztowej związanej z refundacją kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy w 2014 r. (42,9 tys. zł), Dyrektor PUP wyjaśnił, że w liczbie osób, 
które po zakończeniu udziału podjęły zatrudnienie (80 osób), znajduje się część 
osób skierowanych do pracy w latach 2011-2012, gdyż refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy wymaga utrzymania zatrudnienia przez co najmniej 
24 miesiące, natomiast koszt zatrudnienia (3.435,2 tys. zł) dotyczy roku 2014, gdy 
limit był wysoki. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 198-205a, tom II str. 224-225)  

                                                           
30 Efektywność zatrudnieniowa: 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. 11pkt 2  lit. b ustawy o promocji 
zatrudnienia). 
31 Efektywność kosztowa: stosunek kwoty wydatków FP 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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3.6. W poszczególnych latach objętych kontrolą, z nowych form aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, największą efektywnością zatrudnieniową32 
charakteryzowały się: 
− w 2014 r.: bon szkoleniowy (100%), 
− w 2015 r.: bon zatrudnieniowy (100%), dofinansowanie do wynagrodzenia osób, 

które ukończyły 50 lat (100%) i bon szkoleniowy (96,5%),   
− w 2016 r.: bon szkoleniowy (96,2%), bon na zasiedlenie (86%) i bon 

zatrudnieniowy (85,7%), 
− w 2017 r.: bon szkoleniowy (92,1%) i bon na zasiedlenie (82,6%). 

Najmniej efektywne zatrudnieniowo były: bon stażowy (od 40% w 2017 r, do 71,6% 
w 2015 r.) i dofinansowanie do wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 lat życia 
(50% w 2014 r., 77,8% w 2016 r. i 69,2% w 2017 r.).   

Największą efektywnością kosztową33 charakteryzowały się: 
− w 2014 r.: bon szkoleniowy (2,9 tys. zł) i dofinansowanie do wynagrodzenia 

osób, które ukończyły 50 lat (15,2 tys. zł,) 
− w 2015 r.: bon szkoleniowy (5,1 tys. zł) i bon na zasiedlenie (12,8 tys. zł),   
− w 2016 r.: bon szkoleniowy (4,9 tys. zł) i bon zatrudnieniowy (7,8 tys. zł), 
− w 2017 r.: bon szkoleniowy (5,4 tys. zł) i bon na zasiedlenie (8,7 tys. zł). 

Najmniej efektywne kosztowo były: w 2014 r. bon na zasiedlenie (332,7 tys. zł), 
w 2015 r. bon zatrudnieniowy (57,2 tys. zł), w 2016 r. dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób, które ukończyły 50 lat życia (24,1 tys. zł), w 2017 r. bon 
stażowy (275,1 tys. zł) i bon zatrudnieniowy (36,6 tys. zł).  

Odnośnie do efektywności bonu na zasiedlenie w 2014 r. (332,7 tys. zł), bonu 
zatrudnieniowego w 2015 r. i 2017 r. (57,2 tys. zł i 36,6 tys. zł) oraz bonu stażowego 
w 2017 r. (275,1 tys. zł), Dyrektor PUP wyjaśnił, że do obliczenia efektywności bonu 
na zasiedlenie w 2014 r. podzielono koszt bonów wypłaconych w 2014 r. przez dwie 
osoby, które w 2014 r. zakończyły sześciomiesięczny okres pracy i dalej 
kontynuowały zatrudnienie. Do obliczenia efektywności kosztowej bonu 
zatrudnieniowego w roku 2015 wzięto koszt realizacji bonu w 2015 r., natomiast 
w liczbie osób (jedna) uwzględniono tę, która rozpoczęła program w 2014, 
zakończyła w 2015 i dalej kontynuuje zatrudnienie. W przypadku efektywności 
kosztowej bonu zatrudnieniowego w 2017 r. ujęto koszt bonów wypłaconych w 2016 
i 2017 r., natomiast dwie osoby zakończyły udział w programie w 2017 r. i znalazły 
zatrudnienie. W kosztach bonu stażowego w 2017 r. ujęto koszt z tytułu stypendiów 
stażowych i premii dla pracodawców wypłaconych w 2017 r., natomiast zakończyły 
ten instrument dwie osoby, które rozpoczęły udział w 2016 r.   

(dowód: akta kontroli, tom I str. 198-205a, tom II str. 224-225) 

W latach 2014-2017 w odniesieniu do pozostałych, niż podstawowe, form 
aktywizacji Urząd stosował wskaźniki opracowane przez MPiPS oraz własne, 
określane na bazie danych z programu Syriusz. Własne wskaźniki trwałości 
zatrudnienia PUP analizował raz na kwartał. Brano pod uwagę osoby, które 
zakończyły udział w danej formie wsparcia w poszczególnych latach 
kalendarzowych na koniec kwartału nie figurowały w ewidencji osób bezrobotnych. 
Na koniec 2017 r. trwałość zatrudnienia wynosiła, przykładowo:  
− bon szkoleniowy: 92,3% w przypadku osób, które ukończyły udział w 2014 r., 

76,2% - które ukończyły w 2017 r., 

                                                           
32 Wyliczoną wg metodologii stosowanej do wyliczenia tych wskaźników przy podstawowych formach aktywizacji zawodowej. 
33 Wyliczoną wg metodologii stosowanej do wyliczenia tych wskaźników przy podstawowych formach aktywizacji zawodowej. 
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− bon stażowy: 89,3% - w przypadku osób, które ukończyły w 2015 r., 85,9% – 
które ukończyły w 2017 r., 

− bon zatrudnieniowy: 100% w przypadku osób, które ukończyły w 2015, 2016 
i 2017 r. 

   (dowód: akta kontroli, tom I str. 491-493, 497-518) 

3.7. Na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
ustalono, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. działalność gospodarczą prowadziło osiem 
osób, spośród 11 objętych badaniem, które otrzymały dotację na podjęcie 
działalności gospodarczej.    

Z danych wygenerowanych z systemu Syriusz34 wynika, że spośród 6.429 osób 
objętych różnymi formami aktywizacji od 2013 r., 2.321 osób powróciło do rejestru 
bezrobotnych, w tym:  

− 236 osób powróciło do rejestru bezrobotnych po skorzystaniu z formy w okresie 
do 92 dni (najwięcej po podjęciu pracy w ramach refundacji kosztów 
zatrudnienia – 82 osoby),  

− 1.087 osób w okresie do 365 dni (najwięcej po podjęciu pracy w ramach prac 
interwencyjnych – 479 osób),  

− 269 osób w okresie do 457 dni (najwięcej po podjęciu pracy w ramach prac 
interwencyjnych – 97 osób),  

− 398 osób w okresie do 730 dni (najwięcej po otrzymaniu dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej – 117 osób),  

− 276 osób w okresie do 1.095 dni (najwięcej po podjęciu pracy w ramach 
refundacji kosztów zatrudnienia – 147 osób).  

− po 1.095 dniach do rejestru bezrobotnych po odbytych formach aktywizacji, 
powróciło  55 osób (najwięcej po otrzymaniu dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej – 23 osoby).  

  (dowód: akta kontroli, tom I str. 198-205a, 228-240, tom II str. 7)  

3.8. Podstawowym źródłem pozyskiwania przez Urząd danych o efektach 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych był system Syriusz. Urząd opracował również 
inne metody zbierania informacji potrzebnych do dostosowywania usług 
i instrumentów rynku pracy do potrzeb klientów i monitorowania wdrożonych 
rozwiązań. Opracowywane były analizy rynku pracy, do których wykorzystywano 
badania ankietowe bezrobotnych. Na podstawie corocznych badań ankietowych 
lokalnych pracodawców diagnozowano potrzeby szkoleniowe. PUP analizował 
zgromadzone dane dotyczące efektywności zatrudnieniowej, kosztowej i trwałości 
realizowanych form aktywizacji. Systematycznie opracowywano symulacje 
wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Analizy te były 
wykorzystywane do planowania działań w sposób umożliwiający optymalne 
wykorzystanie środków finansowych i właściwe dostosowanie form pomocy do 
indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych, w celu doprowadzenia na rynek pracy 
jak największej liczby bezrobotnych.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 491-518)  

3.9. W latach 2014-2017 PUP otrzymał 2% środków Funduszu Pracy na 
finansowanie kosztów nagród dla pracowników, o których mowa w art. 108 ust. 1i 
ustawy o promocji zatrudnienia: 349,1 tys. zł w 2014 r., 337,5 tys. zł w 2015 r., 
373,1 tys. zł w 2016 r. i 465,6 tys. zł w 2017 r. W każdym z ww. lat środki Funduszu 
Pracy na nagrody Urząd otrzymał na podstawie osiągnięcia wskaźników 
efektywności zatrudnieniowej i efektywności kosztowej podstawowych form 

                                                           
34 Według metodologii opracowanej przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli. 
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aktywizacji zawodowej na poziomie wyższym (efektywność zatrudnieniowa) 
i poziomie niższym (efektywność kosztowa) niż średnia efektywność uzyskana we 
wszystkich powiatowych urzędach pracy.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 519)  
 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stosowane przez Urząd działania aktywizacyjne 
przyczyniały się do podjęcia przez bezrobotnych zatrudnienia. Z dokumentacji 
poddanych szczegółowej analizie 85 bezrobotnych, prawie 60% znalazło 
zatrudnienie lub podjęło działalność gospodarczą. Spośród bezrobotnych, którzy 
w latach 2014-2017 skorzystali z form aktywizacji zawodowej oferowanych przez 
PUP, najwięcej bezrobotnych nie powróciło do rejestru po przyznaniu 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, która to forma 
aktywizacji była również wykazywana przez PUP jako jedna z najbardziej 
efektywnych w latach objętych kontrolą oraz po przyznaniu bonów na zasiedlenie, 
które w PUP w Zamościu należały do jednych z najczęściej udzielanych form 
wsparcia. 
 

IV. 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 Kontroli35, wnosi o: 

1. Dostosowanie opracowanych przez Urząd „Kryteriów w sprawie przyznania 
środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia 
zwrotu otrzymanych środków w PUP” do obowiązujących przepisów prawa, 
poprzez rezygnację z dodatkowych kryteriów udzielania tych form wsparcia, 
ograniczających warunki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i 
przepisów wykonawczych.  

2. Przestrzeganie okresów, na jakie kierowani są bezrobotni do udziału 
w Programie Aktywizacja i Integracja, określonych w art. 62b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 
ustawy o promocji zatrudnienia.  

 

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 Lublinie. 

                                                           
35 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

 

Lublin, dnia        6          czerwca 2018 r. 

 

Kontroler Dyrektor  
Jacek Romanowski 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 

 

Edward Lis 

........................................................ ........................................................ 
Podpis Podpis 

  
  

 
 

Obowiązek 
poinformowania  
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


