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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

KKontroler Henryk Dykty - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/25/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. 

      

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi, ul. S. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap (dalej: 
„Urząd” lub „PUP”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Wojciech Hołdyński - Dyrektor PUP (dalej: „Dyrektor PUP”) od 15 marca 2006 r. 
 

                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 1-3)                                    

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność jednostki objętej kontrolą w latach 2014-2017. 

W badanym okresie PUP rzetelnie określał potrzeby i oczekiwania lokalnego rynku 
pracy, w tym efektywność stosowanych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych,  
a podejmowane działania umożliwiały ich skuteczną aktywizację. PUP corocznie 
przeprowadzał analizy rynku pracy i właściwie dokonywał podziału środków  
z funduszu pracy (dalej: „FP”) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, uzyskując 
pozytywne opinie powiatowej rady rynku pracy. Zatrudniano wystarczającą liczbę 
doradców zawodowych oraz wprowadzano mechanizmy kontroli zarządczej. 
Prawidłowo udzielano wsparcia w wybranych formach aktywizacji bezrobotnych  
i adekwatnie do potrzeb ustalano profile pomocy oraz indywidualne plany działania 
(dalej: „IPD”). Wdrażane przez PUP działania aktywizacyjne odpowiadały potrzebom 
bezrobotnych, również w zakresie stosowania form wprowadzonych nowelą ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r.2, mimo stosowania ich  
w ograniczonym zakresie. Wszystkie działania były należycie udokumentowane oraz 
zgodnie z danymi prowadzonych ewidencji i danymi wykazywanymi w sprawozdaniach. 
Prawidłowo wyliczano wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, które były 
brane pod uwagę przy planowaniu form aktywizacji i środków finansowych na ich 
realizację. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast braku niektórych zapisów  
w zbadanych IPD, wymaganych przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy3 (dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”), takich jak określenie formy 
kontaktów bezrobotnego z Urzędem, wskazanie rodzaju udzielonej pomocy oraz 
określenie działań przewidzianych dla PUP. Nie we wszystkich zbadanych przypadkach 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych    
  nieprawidłowości, negatywna.  
2 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.). 
3 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze 
zm.). 
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wywiązywano się również z obowiązku kontaktowania się z pracodawcami,  
realizującymi określone formy pomocy na rzecz bezrobotnych. Ustalono również,  
że w 10 umowach dotyczących bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia, 
zabezpieczono środki publiczne poprzez przyjęcie poręczenia finansowego przez jedną 
osobę, podczas gdy przepisy ww. ustawy nie przewidują wprowadzenia zabezpieczenia 
spłaty udzielonej kwoty wsparcia w ramach bonu na zasiedlenie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 oraz w związku  
z art. 9 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, w PUP prowadzono analizy rynku pracy 
oraz dokonywano ocen w tym zakresie dla potrzeb Powiatowej Rady Rynku Pracy  
i organów zatrudnienia. Ponadto, PUP pełnił funkcję koordynatora Powiatowych 
Programów Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2011-2014 oraz 2015-2021, przyjętych przez Radę Powiatu w Gołdapi4.  

PUP opracowywał roczne informacje o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie oraz 
przedstawiał Zarządowi i Radzie Powiatu, a także Powiatowej Radzie Rynku Pracy 
sprawozdania ze swojej działalności za poprzedni rok oraz informacje dotyczące 
realizacji ww. Programów. W sporządzanych opracowaniach uwzględniano specyfikę 
lokalnego rynku pracy oraz wskazywano potrzeby w zakresie aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych, związane m.in. z uwzględnianiem preferencji bezrobotnych oraz 
pracodawców. Uwzględniano również informacje uzyskiwane od pracodawców 
oraz informacje wynikające z profilowania bezrobotnych. Korzystano ponadto 
z aktualnych danych statystycznych publikowanych przez GUS, danych 
udostępnianych na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (dalej: „MPiPS”) oraz danych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Olsztynie (lub pobieranych z jego stron internetowych), w tym z diagnozy 
potrzeb wojewódzkiego rynku pracy oraz z regionalnego planu działań na rzecz 
zatrudnienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-141)                                    

Urząd w każdym roku objętym kontrolą prowadził monitoring zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych, a wnioski z tej oceny zamieszczał w opracowywanych  rankingach 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie za dany rok, które przedkładał 
m.in. na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy, jak i Zarządowi oraz Radzie 
Powiatu. Odbiorcami tych rankingów były również lokalne władze oświatowe  
i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, instytucje i organizacje społeczno-polityczne 
z terenu powiatu. W ramach monitoringu rynku pracy, PUP przeprowadzał w latach 
2015-2017 m.in. telefoniczne ankietowanie przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 142-194)                                    

Urząd współpracował z potencjalnymi pracodawcami, zarówno prowadzącymi 
działalność gospodarczą na terenie powiatu, jak również z przedsiębiorcami  
z terenu innych powiatów, których ujmował w systemie informatycznym SyriuszStd 
(dalej: „Syriusz”). Zarejestrowano w nim (od początku istnienia Powiatu Gołdapskiego) 
łącznie 1.039 pracodawców z terenu powiatu oraz 503 spoza jego terenu. Według 
stanu na koniec 2014 r. i 2017 r. w rejestrze tym ujęto odpowiednio 190 i 231 

                                                      
4 Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata 2011-2013, 
zmieniona uchwałą nr XLVIII/300/2014 z dnia 30 maja 2014 r. oraz uchwała nr XIII/54/2015 Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata 2015-2021. 
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podmiotów, które prowadziły działalność gospodarczą na terenie powiatu oraz 204  
i 257 podmiotów spoza powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 195-228)                                    

W badanym okresie średnia stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim zmniejszyła 
się z 21,3% do 12%: 

• Na koniec 2014 r. średnia stopa bezrobocia wynosiła 21,3%. Według rankingu 
zawodów5, największą grupę wśród bezrobotnych stanowili: sprzedawcy 
(7,31% ogółu bezrobotnych), kucharze (5,21%) i robotnicy gospodarczy 
(5,08%). Najmniejszą natomiast: kierowcy ciągników rolniczych (0,75%), 
technicy mechanicy (0,68%) oraz technicy administracji (0,68%). 
Największy deficyt zawodowy miały zawody: spawacz metodą MAG (wskaźnik 
41,0000), operator przetwórstwa drobiu (17,5000) i asystent nauczyciela 
przedszkola (10,0000). W grupie zawodów nadwyżkowych byli: magazynierzy 
(wskaźnik 0,8333), robotnicy drogowi (0,7838), tokarze w metalu (0,7778)  oraz 
przedstawiciele handlowi (0,6667). 

• Na koniec 2015 r. średnia stopa bezrobocia wynosiła 19,1%. Największą grupę 
wśród bezrobotnych stanowili: sprzedawcy (7,4% ogółu bezrobotnych), kucharze 
(5,66%), gospodarze budynków (5,33%) i robotnicy gospodarczy (5,08%). 
Najmniejszą natomiast (podobnie jak w 2014 r.) kierowcy ciągników rolniczych 
(0,75%), technicy mechanicy (0,68%) i technicy administracji (0,68%). 
Największy deficyt zawodowy miały zawody: agenci ubezpieczeniowi (50% - 
odsetek wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), operatorzy maszyn 
i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali (50%) oraz robotnicy wykonujący 
proste prace w ogrodnictwie i sadownictwie (41%). Zawody nadwyżkowe to: 
robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle (0%), pomoc i sprzątaczki 
biurowe, hotelowe i pokrewne (0%) i układacze towarów na półkach (0%). 

• Na koniec 2016 r. średnia stopa bezrobocia wynosiła 17,2%. Najwięcej osób 
bezrobotnych zarejestrowanych było w zawodach: sprzedawcy sklepowi 
ekspedienci (7,11% ogółu bezrobotnych), gospodarze budynków (5,53%) oraz 
kucharze (5,28%). Najmniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowili: operatorzy 
wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych, specjaliści nauczania i wychowania 
oraz murarze i pokrewni (wszyscy po 1%). 
Największy deficyt zawodowy miały zawody: technik fizjoterapii i masażyści  
(0% - odsetek  miejsc  aktywizacji  zawodowej),  archiwiści  i  muzealnicy  
(100%)  i  średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej 
(66,67%). 

• Na koniec grudnia 2017 r. średnia stopa bezrobocia wynosiła 12%. Największą 
grupę wśród bezrobotnych stanowili: sprzedawcy (7,6% ogółu bezrobotnych), 
gospodarze budynków (6,8%), kucharze (4,8%), ślusarze i pokrewni (3,6%). 
Natomiast najmniejszą: ręczni pakowacze i znakowacze, kelnerzy i robotnicy 
wykonujący proste prace w przemyśle (wszyscy po 1%).  
Największe wskaźniki intensywności deficytu zawodowego miały zawody: 
fizjoterapeuci (0% - odsetek miejsc aktywizacji zawodowej) zaopatrzeniowcy 
(66,67%) i operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych (33,33%).  
Natomiast zawody nadwyżkowe to: średni personel ochrony środowiska, 
medycyny pracy (0,55%) i hodowca drobiu (0,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 101-105,134-141,155-194)                                    

                                                      
5 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gołdapskim w I półroczu 2014 r. wydany  
w październiku 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gołdapskim w 2014 r. - marzec 
2015 r.  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gołdapskim w 2016 r. - marzec 2017 r. 
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Jak wyjaśnił Dyrektor PUP, Urząd nie dysponuje wiedzą o liczbie osób aktywnych  
i biernych zawodowo na terenie Powiatu, gdyż liczba ta liczona jest na poziomie 
województwa. Natomiast GUS liczy aktywnych oraz biernych zawodowo metodą 
reprezentatywną. 

 (dowód: akta kontroli str. 229-238)                                    

1.2. PUP prowadził m.in. analizy wskaźników (zatrudnieniowych i kosztowych)  
i wykorzystywał je w planowaniu form aktywizacji zawodowej, w negocjacjach  
z pracodawcami oraz do oceny własnych działań związanych z wykorzystaniem 
środków FP przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. Jak podał 
Dyrektor PUP, pozwalają one na bardziej racjonalne wykorzystanie środków 
publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-194,229-238)                                    

1.3. W latach 2014-2017, opracowane przez PUP propozycje podziału środków 
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, były pozytywnie 
opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 239-402) 

1.4.1. W okresie objętym kontrolą, na wybrane do kontroli formy aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, Urząd zaplanował i wydatkował:   

• 2014 r. - zaplanowano wydatki w wysokości 4.578,3 tys. zł na aktywizację 511 
bezrobotnych (wszystkie formy aktywizacji zawodowej). Według planu po 
zmianach środki te wyniosły 5.567,4 tys. zł6 i dotyczyły 714 osób. Wykonanie 
powyższego planu wyniosło 5.551,0 tys. zł (99,7% środków zaplanowanych) na 
714 osób (100%)7.  

• Na 2015 r. zaplanował wydatki w wysokości 4.968 tys. zł na aktywizację 466 
bezrobotnych (wszystkie formy aktywizacji zawodowej). Według planu po zmianach 
środki te wyniosły 5.619,8 tys. zł i dotyczyły 669 osób8 bezrobotnych. Powyższy 
plan wykonano w kwocie 4.628,2 tys. zł (82,4% środków zaplanowanych), 
aktywizując 628 osób (93,9%)9. Dyrektor PUP wyjaśnił, że niepełne wykonanie 
planu wynikało ze zbyt późno otrzymanych środków na realizację projektu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 2014-2020 pt. „Aktywizacja po 30”.  

• Na 2016 r. zaplanował wydatkowanie 4.378 tys. zł na aktywizację 446 osób 
bezrobotnych (wszystkie formy aktywizacji zawodowej). Według planu po 
zmianach środki te wyniosły 4.793,4 tys. zł i dotyczyły 576 bezrobotnych10.  
Wydatkowano 4.782,9 tys. zł (99,8% środków zaplanowanych) na aktywizację 
583 osób (101,2%)11. 

• Na 2017 r. Urząd zaplanował wydatkowanie 5.484,9 tys. zł na aktywizację 518 
bezrobotnych (wszystkie formy aktywizacji zawodowej). Według planu po 
zmianach środki te wyniosły 5.931,2 tys. zł i dotyczyły 651 osób12. Wydatkowano 
5.855,7 tys. zł (98,7% planu) na aktywizację 662 osób (101,7%)13.  

                                                      
6 W tym 1.412,1 tys. zł z FP  na 246 osób, 779,1 tys. zł z pozostałych środków na 140 osób oraz środki  
z innych źródeł w kwocie 3.376,2 tys. zł na 328 osób. 
7 Z tego z FP – 1.408,8 tys. zł, pozostałe środki - 773,6 tys. zł  oraz środki z innych źródeł 3.368,6 tys. zł. 
8 W tym 2.793,1 tys. zł z FP dla 366 osób, 624 tys. zł z pozostałych środkowe z FP (programy) na 69 osób oraz środki  
z innych źródeł w kwocie 2.202,7 tys. zł na 234 osób 
9 Z tego z FP – 2.792,1 tys. zł, pozostałe środki - 624 tys. zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 1.212,1 tys. zł. 
10 W tym 2.535 tys. zł z FP na 260 osób, 341 tys. zł z pozostałych środków z FP (programy) na 49 osób oraz środki  
z innych źródeł w kwocie 1.917,1 tys. zł na 267 osób. 
11 Z tego z FP – 2.533,1 tys. zł, pozostałe środki - 335,8 tys. zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 1.914 tys. zł. 
12 W tym 3.319,2 tys. zł z FP na 300 osób, 340 tys. zł z pozostałych środków z FP (programy) na 32 osób oraz środki  
z innych źródeł w kwocie 2.272 tys. zł na 319 osób. 
13 Z tego z FP – 3.311,1 tys. zł, pozostałe środki - 334,9 tys. zł oraz środki z innych źródeł w kwocie 2.209,7 tys. zł. 
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Dyrektor PUP wyjaśnił, że niższe kwoty w każdym planie pierwotnym (przed 
zmianami) na dany rok od planów końcowych wynikają m.in. z faktu, że plan 
pierwotny wynikał z decyzji MPiPS, natomiast  w ciągu roku PUP składał wnioski do 
ministerstwa o dodatkowe środki na aktywizację zawodową bezrobotnych oraz 
wnioski na środki z PFRON. Powodowało to zwiększenie planu końcowego zarówno 
co do kwoty, jak i ilości bezrobotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 403-697) 

1.4.2. Urząd w ramach wybranych form aktywizacji bezrobotnych najwięcej  
i najmniej środków finansowych przeznaczał w:  
• 2014 r. – najwięcej na: na staże (41,9% ogółu środków), przyznanie jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej (15,4%), refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (14,9%) oraz na prace interwencyjne (9,9%). 
Natomiast najmniej na: bon zatrudnieniowy (0,08% ogółu środków) oraz 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50+ (0,1%). 

• 2015 r. - najwięcej na: staże (33,8% ogółu środków), refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy (15,8%), prace interwencyjne (9,9%), przyznanie 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (13,2%). Natomiast 
najmniej na: bon szkoleniowy (0,3%) oraz na dofinansowanie do wynagrodzenia 
osób 50+ (0,9%). 

• 2016 r. – najwięcej na: staże (29,3%), prace interwencyjne (15,5%), roboty 
publiczne (11,8%), przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (8,2%). Najmniej na: bon szkoleniowy (0,01%) oraz bon 
zatrudnieniowy (0,4%). 

• 2017 r. - najwięcej na: staże (28,3%), roboty publiczne (12,7%), prace interwencyjne 
(10,5%), przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 
(10,5`%). Najmniej na: bon szkoleniowy (0,3%) oraz bon stażowy (0,4%). 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że różnice w poziomie finansowania poszczególnych form 
aktywizacji bezrobotnych wynikają z ich atrakcyjności dla bezrobotnych i pracodawców. 
Wyjaśnił również, że na bieżąco monitorowano wydatki i przesuwano środki na te formy 
aktywizacji,  na które było zapotrzebowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 404-410,695-697) 

1.4.3. W okresie objętym kontrolą, na wybrane do kontroli nowe formy aktywizacji 
zawodowej, wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia w 2014 r.14, 
wydatkowano: 
• 2014 r. - najwięcej środków przeznaczono na: bon stażowy - 46 tys. zł (0,8% 

ogółu wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu), bon szkoleniowy 
- 17,3 tys. zł (0,3%) oraz bon zasiedleniowy - 15,1 tys. zł (0,3%), a najmniej na: 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia - 6,5 tys. (0,1%) 
oraz bon zatrudnieniowy - 4,7 tys. zł (0,08%). 

• 2015 r. - najwięcej środków przeznaczono na: bon stażowy – 114,5 tys. zł (2,5%), 
bon na zasiedlenie – 75,0 tys. zł (1,6%) oraz bon zatrudnieniowy – 46,7 tys. zł 
(1,0%), a najmniej na: bon szkoleniowy  - 13,7 tys. zł (0,3%), refundację kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy – 39 tys. zł (0,8%) oraz na dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia - 43 tys. (0,9%).   

• 2016 r. - najwięcej środków przeznaczono na: refundację kosztów wyposażenia 
stanowisk pracy – 249,1 tys. zł (5,2%), bon na zasiedlenie – 146,3 tys. zł (3,1%) 
oraz na dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia –  

                                                      
14 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.). 
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54,8 tys. (1,1%), najmniej zaś na: bon zatrudnieniowy – 18,0 tys. zł (0,4%) oraz  
bon  stażowy - 22,6 tys. zł.  

• 2017 r. - najwięcej środków przeznaczono na: refundację kosztów wyposażenia 
stanowisk pracy – 383,7 tys. zł (6,6%), bon na zasiedlenie – 248,0 tys. zł (4,2%) 
oraz bon stażowy – 23 tys. zł (0,4%), a najmniej na: bon szkoleniowy  - 19,2 tys. zł 
(0,3%), bon stażowy – 23 tys. zł (0,4%) oraz na dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia – 39,7 tys. zł (0,7%). 

Urząd nie wydatkował żadnych środków finansowych na pięć analizowanych 
nowych formy aktywizacji zawodowej wprowadzonych nowelizacją ustawy  
o promocji zatrudnienia, tj. na granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, 
pożyczki z FP na utworzenie stanowiska dla bezrobotnego, pożyczki z FP na 
podjęcie działalności gospodarczej oraz na refundację składek dla bezrobotnych do 
30 roku życia. 

Dyrektor PUP wyjaśnił, że w latach objętych kontrolą, niektórych nowych form 
aktywizacji zawodowej nie realizowano, gdyż nie znajdowały one uznania  
u bezrobotnych i pracodawców. Podał również, że mnogość form aktywizacji 
powodowała mniejszą ich rozpoznawalność, pomimo działań promocyjnych 
podejmowanych przez Urząd. 

 (dowód: akta kontroli str. 404-410,695-697) 

1.4.4. Według Dyrektora PUP, zaplanowany podział środków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych latach objętych kontrolą był 
wystarczający i adekwatny do potrzeb. Środki te zaspokajały potrzeby i dawały 
możliwość realizacji form wsparcia, w tym nowych instrumentów rynku pracy. 
Dyrektor wskazał również, że wcześniejsze przygotowanie planu podziału środków  
z FP jest niecelowe, ponieważ nie są one przyznawane według potrzeb Urzędu, lecz 
wynikają z podziału ogólnego kwoty FP na poszczególne powiaty. Wyjaśnił ponadto, 
że w okresie objętym kontrolą, z powodu braku środków finansowych odmownie 
załatwiono 14 wniosków złożonych przez bezrobotnych, którzy ubiegali się  
o  przyznanie takich form aktywizacji jak: wyposażenie lub doposażenie stanowisk 
pracy (siedem odmów), prace interwencyjne (dwie odmowy), jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej (cztery odmowy) oraz prace interwencyjne 
(jedna odmowa). Podał również, że w przypadku najbardziej popularnej formy 
wsparcia, tj. stażu, nie odmawiano wsparcia ze względu na brak środków, lecz 
stosowano zasadę zmniejszania liczby przyznanych miejsc.  

(dowód: akta kontroli str. 229-233,404-410,695-697) 

1.4.5.  Dyrektor PUP wyjaśnił, że na początku każdego roku trudno było stwierdzić, 
czy kwoty FP były zbyt niskie, czy wystarczające. Stwierdził, że środki przeznaczone 
np. na roboty publiczne mogłyby być większe nawet dwukrotnie, a wynikało to  
z potrzeb samorządów. PUP każdego roku kilkukrotnie wnioskował o dodatkowe 
środki, przystępując do konkursów organizowanych przez MPiPS. Dyrektor podał 
również, że niezależnie od otrzymanych środków finansowych, PUP na bieżąco 
monitorował  wydatki i reagował na potrzeby rynku, przesuwając środki z FP  
z jednych form na inne, na które było zapotrzebowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 229-233, 404-410,695-697) 

1.4.6. Według Dyrektora PUP, ograniczenie realizacji przez PUP niektórych form 
aktywizacji lub brak ich realizacji wynikał z większej atrakcyjności innych form. 
Wielość tych form powodowała małą ich rozpoznawalność wśród pracodawców. 
PUP by wprowadzić w życie nowe formy aktywizacji np. stosował ograniczenie 
staży, które były bardzo atrakcyjną formą. Chciał w ten sposób również 
zainteresować pracodawców nowymi formami. Według Dyrektora, Urząd w latach 
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objętych kontrolą nie realizował tych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
którymi nie interesował się rynek pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 229-233,404-410,695-697) 
1.5. Dyrektor PUP wskazał następujące przyczyny utrudnień w wykorzystaniu 
nowych form aktywizacji zawodowej:  

• Bon szkoleniowy – mała liczba chętnych do zmiany lub nabycia kwalifikacji 
zawodowych. Osoby zainteresowane bonem najczęściej korzystały z niego 
dlatego, że „może przydać się w przyszłości”, bez planowania podjęcia pracy po 
szkoleniu. 

• Bon zatrudnieniowy - zwrot otrzymanej refundacji z odsetkami - w sytuacji 
rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z powodu braku zaangażowania 
pracownika lub powtarzających się nieobecności w pracy z powodu choroby. 

• Bon stażowy – zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia po zakończeniu stażu 
przez okres sześciu miesięcy. 

• Grant na telepracę oraz świadczenie aktywizacyjne – brak zainteresowania tą 
formą wsparcia przez pracodawców i przedsiębiorców (pomimo promocji nikt 
zainteresowany tą formą nie zgłosił się do Urzędu). 

• Pożyczka z FP na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego – brak 
zainteresowania tą formą wsparcia z uwagi na to, że była mało atrakcyjna 
(pożyczkę należy zwrócić wraz z odsetkami). 

• Pożyczka z FP na podjęcie działalności gospodarczej, bezpłatne doradztwo  
i szkolenia dla pożyczkobiorców pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 
– brak zainteresowania tą formą wsparcia m.in. z powodu długiego okresu jej 
spłaty (siedem lat), braku stabilności na rynku oraz dużego ryzyka w przypadku 
niepowodzenia przedsięwzięcia. 

• Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku 
życia – barierą było brak zainteresowania tą formą wsparcia, ze względu na 
ryzyko zatrudnienia bezrobotnego na okres 18 miesięcy. 

W przypadku bonu na zasiedlenie, Dyrektor PUP podał, że raczej nie występują 
utrudnienia w jego wykorzystywaniu, wskazał jednak, że sporadycznie barierą jest 
udokumentowanie sześciomiesięcznego zatrudnienia w okresie ośmiu miesięcy od 
dnia otrzymania bonu. Bariery natomiast nie występowały w przypadku 
dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia. Dyrektor PUP nie 
wskazał utrudnień w realizacji programów regionalnych, gdyż powiat gołdapski nie 
został wybrany do realizacji programu regionalnego przez WUP. 

(dowód: akta kontroli  str. 698-700) 

1.6. Średnioroczne zatrudnienie w PUP w latach 2014-2017 kształtowało się na 
poziomie od 29,9 do 28,8 osób, przy wymiarze 32,25 etatu w każdym badanym roku. 
Liczba bezrobotnych wynosiła natomiast: 1.991 w 2014 r. (tj. 66,5 bezrobotnych 
przypadających na jednego pracownika Urzędu),1.784 w 2015 r. (60,9), 1.590 w 2016 
r. (54,5) oraz 1.076 w 2017 r. (37,4). 

Liczba pracowników pełniących w PUP funkcję doradcy klienta w poszczególnych 
latach objętych kontrolą była zgodna z minimalną liczbą doradców klienta ustaloną 
dla PUP w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu 
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy15. Wynosiła ona odpowiednio: 9,2 osoby  
w 2014 r., 10,92 osoby w 2015 r., 10 osób w 2016 r. i 10,33 osoby w 2017 r., przy  
13 etatach w latach 2014-2015 i 12 etatach w latach 2016-2017.  

                                                      
15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667). 
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W latach 2014-2017 każdy z doradców obsługiwał średnio od 15 do 17 bezrobotnych 
dziennie, przeznaczając na spotkanie każdorazowo około 20 minut. 

Liczba bezrobotnych przypadająca na jednego pracownika pełniącego funkcję 
doradcy klienta, zmniejszała się i wynosiła od 216,4 w 2014 r. do 104,2 w 2017 r.,  
co miało wpływ na zwiększenie ilości czasu i uwagi poświęcone jednemu klientowi 
podczas wizyty, poznanie klienta przez doradcę, dopasowanie pomocy do jego 
potrzeb. Bezrobotni umawiani byli na spotkanie z doradcą klienta od daty rejestracji 
oraz później co 60 dni. 

Funkcję doradcy klienta pełnili pracownicy zajmujący stanowiska, o których mowa  
w art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, w tym również pośrednicy pracy.  

W dwóch przypadkach funkcję doradcy klienta pełnili pracownicy na stanowiskach: 
specjalisty ds. programów - stażysta (od 2014 r.) oraz od listopada 2017 r. pośrednik 
pracy – stażysta. Wcześniej osoby te zatrudnione były odpowiednio na stanowisku 
specjalisty ds. programowych oraz specjalisty ds. rejestracji.  

 (dowód: akta kontroli str. 701-703,1386-1387) 

W 2014 r. PUP powierzył funkcję doradcy klienta osobie zatrudnionej na stanowisku 
specjalisty ds. programów–stażysty oraz w 2017 r. osobie zatrudnionej na 
stanowisku pośrednika pracy–stażysty, które to stanowiska nie zostały wskazane 
wprost w art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia jako umożliwiające pełnienie 
funkcji doradcy klienta. Takie działanie PUP oparte było o interpretację przepisów 
przez MPiPS, z której wynikało, że dopuszczalne jest powierzenie funkcji doradcy 
klienta pracownikowi, który był zatrudniony na stanowiskach wskazanych  
w art. 91 ust. 2 pkt 1 – 4 i pełnił lub mógł pełnić funkcję doradcy klienta, jednak na 
skutek zmian wewnętrznych został przeniesiony na stanowisko specjalisty-stażysty.  
W tej sprawie Dyrektor PUP podał, że podjął decyzję o przydzieleniu funkcji doradcy 
klienta ww. osobom, gdyż były to wieloletnie pracownice Urzędu, posiadające 
wystarczającą wiedzę oraz doświadczenie praktyczne, aby wykonywać zadania 
przypisane funkcji doradcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 701-703,1386-1387) 

1.7.1. Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy I, II i III według stanu na 
koniec lat: 2014, 2015, 2016 i 2017, wg  sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01 
przekazywanych przez PUP do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
kształtowała się następująco: 
- 2014 r. – 47 osób profil I, 1.045 osób profil II oraz 794 profil III, 
- 2015 r. – 32 osoby profil I, 1.170 osób profil II oraz 549 profil III, 
- 2016 r. – 44 osoby profil I, 1.088 osób profil II oraz 423 profil III,   
- 2017 r. – 14 osób profil I, 700 osób profil II oraz 322 profil III.  

(dowód: akta kontroli str. 463-694,1388-1393) 

1.7.2. Według wyjaśnień pracowników zajmujących się profilowaniem bezrobotnych, 
pytania znajdujące się w kwestionariuszu do profilowania, na ogół pozwalają na 
indywidualne podejście do bezrobotnego i ustalenie profilu pomocy zgodnie  
z jego kompetencjami i oczekiwaniami. Wskazywali jednak na występujące problemy, 
takie jak:  

• Możliwość udzielenia przez bezrobotnych odpowiedzi niezgodnych z sensem 
zadanego przez doradcę pytania, co utrudniało ustalanie profilów pomocy 
adekwatnych do ich kompetencji i preferencji. Wskazywali również, że wyniki 
profilowania zależały przede wszystkim od szczerości i zaangażowania 
bezrobotnych, którzy potrafią manipulować odpowiedziami, tak aby uzyskać 
oczekiwany przez nich profil -  przeważnie III. 



 

10 

• Trudności w ustalaniu rzeczywistej sytuacji bezrobotnych i ich sytuacji na rynku 
pracy, z powodu niechęci niektórych osób do współpracy. Osoby te rejestrowały 
się jako bezrobotne aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne lub móc korzystać  
z pomocy opieki społecznej. 

• Udzielanie przez bezrobotnych informacji o zdolności i gotowości do podjęcia 
pracy, a przy pytaniu od kiedy mogą podjąć pracę, zdarzało się, że nie byli  
w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż np. opiekują się dzieckiem lub osobą 
niesamodzielną. 

• Problemy z odpowiedzią bezrobotnych na niektóre pytania, pomimo tłumaczenia 
ich treści. Najtrudniejsze pytania dotyczyły: powodów rejestracji w Urzędzie, 
posiadania aktualnych uprawnień zawodowych potwierdzonych odpowiednimi 
dokumentami, posiadania umiejętności zawodowych, wskazania przyczyn 
utrudniających podjęcie pracy, określenia działań, które byli w stanie podjąć  
w celu zwiększenia swoich szans na podjęcie pracy, przyczyn utrudniających 
podjęcie przez nich zatrudnienia oraz czy posiadając ubezpieczenia zdrowotne  
z innych źródeł zarejestrowaliby się w urzędzie pracy. 

• Fakt, że niektórzy bezrobotni byli z góry nastawieni na uzyskanie konkretnej formy 
pomocy (wiedzę czerpali z ulotek i strony internetowej PUP), podczas gdy 
doradcy mogli ich poinformować o możliwej pomocy dopiero po ustaleniu profilu 
(na etapie ustalania IPD).  

Doradcy klienta w wyjaśnieniach podnosili również, że przeprowadzając wywiady  
z bezrobotnymi nie odczytywali im możliwych do wyboru odpowiedzi, lecz 
dopasowywali odpowiedź uzyskaną od bezrobotnego do przewidzianego katalogu 
odpowiedzi. W przypadku kiedy odpowiedź udzielona przez bezrobotnego była 
niezgodna z wcześniej uzyskaną o nim wiedzą z karty rejestracyjnej, weryfikowano to 
zadając pytania pomocnicze.  

(dowód: akta kontroli  704-714) 

1.7.3. Z analizy losowo wybranej dokumentacji 80 bezrobotnych16, dla których PUP 
ustalał indywidualny profil pomocy wynikało, że: 

• W celu ustalenia profilu pomocy dla osoby bezrobotnej pracownicy Urzędu 
wykorzystywali wystandaryzowany kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób 
bezrobotnych, zintegrowany z systemem teleinformatycznym Syriusz. Wszyscy 
poddani badaniu bezrobotni wyrazili zgodę na ustalenie im profilu pomocy. 

• W przypadku 21 bezrobotnych zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie 
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, profile ustalono do końca 2014 r. 

• Dla pozostałych 59 bezrobotnych profile pomocy ustalono w terminach zgodnych  
z art. 33 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia, tj. dla 50 osób od 1 do 7 dni po 
rejestracji, a dla dziewięciu osób od 8 do 22 dni. Jak wyjaśnił Dyrektor PUP, co do 
zasady ustala się profil bezrobotnemu w dniu odbioru decyzji przyznającej status 
osoby bezrobotnej, tj. do 7 dni po rejestracji. Przedłużenie tego terminu  
w przypadku dziewięciu osób wynikało z faktu, że osoby te nie odebrały  
w terminie decyzji, co powodowało, że profil mógł być ustalony dopiero po ich 

                                                      
16 40 bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy (w tym korzystających z następujących form aktywizacji 
zawodowej: bonu na zasiedlenie - 10 osób, bonu stażowego - 10 osób, pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 10 osób, dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia - 10 osób), 20 
osób spośród bezrobotnych, dla których ustalono I profil pomocy (w tym 15 osób, które na dzień rozpoczęcia 
kontroli zostały wyrejestrowane z rejestru bezrobotnych oraz 5 osób, które na dzień rozpoczęcia kontroli były 
nadal zarejestrowane jako bezrobotne) oraz 20 osób spośród bezrobotnych, dla których ustalono III profil 
pomocy (w tym 10 osób, które w okresie objętym kontrolą ukończyły realizację działań przewidzianych  
w IPD oraz 10 osób, dla których termin realizacji tych działań jeszcze nie upłynął).  
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pisemnym powiadomieniu o konieczności stawienia się w Urzędzie w celu ustalenia 
profilu pomocy. 

• W 45 przypadkach ustalony profil odnotowano w karcie rejestracyjnej w rubryce 2a, 
w 18 przypadkach odnotowano ołówkiem w rogu karty, zamiast w powyższej 
rubryce, zaś w 17 przypadkach nie odnotowano w kacie rejestracyjnej ustalonego 
profilu. 

• Po ustaleniu profilu pomocy, każdorazowo ustnie informowano bezrobotnych, jakimi 
formami pomocy mogą zostać objęci w ramach ustalonego profilu. 

• Pracownicy dokonujący profilowania, ustnie informowali bezrobotnych o możliwości 
wnioskowania o zmianę profilu, po upływie okresu świadczenia pomocy w ramach 
przydzielonego profilu. 

Jak podał Dyrektor PUP, występowały przypadki zainteresowania bezrobotnych innymi 
formami pomocy, niż przewidziane w ramach ustalonych profili. Wnioski takie 
uwzględniano i ponownie ustalano profile, kierując bezrobotnych na wybrane przez nich 
formy aktywizacji zawodowej.  

(dowód: akta kontroli str.715-758) 

NIK zwraca uwagę, że w Urzędzie nie odnotowywano spełniania przez pracowników 
PUP, wynikającego z §6 rozporządzenia w sprawie profilowania, obowiązku 
każdorazowego poinformowania bezrobotnych o tym, jakimi formami pomocy mogą 
zostać objęci w ramach ustalonego profilu, przy czym, jak wynikało z wyjaśnień 
Dyrektora i doradców klienta, informacje te przekazywano ustnie. Wprawdzie 
rozporządzenie w sprawie profilowania nie wskazuje formy, w jakiej ta informacja ma 
być przekazana bezrobotnemu, jednak zdaniem NIK, w przypadku jej przekazania  
w formie ustnej, zasadnym jest odnotowywanie spełnienia ww. obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 715-758) 

1.7.4. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły dwie skargi związane  
z przedmiotem kontroli NIK17. Zostały one uznane przez PUP za zasadne  
i terminowo załatwione. 

W wyniku badań ankietowych przeprowadzonych w toku kontroli ustalono, że objęci nim 
bezrobotni nie wnosili uwag do pracy Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 759-819) 

1.8. W kontrolowanym okresie (w podziale na poszczególne lata) wystąpiło ogółem 
188 przypadków zmiany ustalonego profilu pomocy bezrobotnym, w tym: 24 
przypadki zmiany z profilu I na II, 11 z II na I, 11 z II na III, 135 z III na II  
i 7 przypadków z profilu III na I. 

Z analizy 10 przypadków zmiany profilu wynikało, że: 
- w siedmiu przypadkach zmiana profili nastąpiła z niższego do wyższego, tj. z III na II, 
- w trzech przypadkach zmiana profilu z wyższego na niższy, w tym w dwóch 

przypadkach z II na III i w jednym przypadku z I na II, 
- w czterech z 10 przypadków zmiana profilu nastąpiła po wyrejestrowaniu się 

bezrobotnego w związku ze zgłoszeniem przez niego rezygnacji ze statusu 
bezrobotnego i ponownym zarejestrowaniem (w trzech przypadkach z III na II,  
w jednym  z II na III), 

- przyczynami zmiany profilu były m.in. zmiana sytuacji życiowej bezrobotnego, 
możliwość podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej, wsparcie instrumentami rynku 
pracy, zmiana sytuacji bezrobotnego na rynku pracy, zainteresowanie 

                                                      
17 W jednym przypadku skarżący wskazał, że dopiero po 1,5 godzinnym oczekiwaniu na przyjęcie do rejestracji, 
otrzymał informację od pracownika PUP, że nie będzie w tym dniu zarejestrowany ze względu na aktualizowany system 
Syriusz. W drugim przypadku skarżący podnosił, że w trakcie rozmowy telefonicznej nie otrzymał od pracownika PUP 
pełnej informacji dotyczącej wysokości środków jakimi dysponuje Urząd w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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bezrobotnego dofinansowaniem na działalność gospodarczą oraz w trzech 
przypadkach wynik z kwestionariusza, 

- w czterech przypadkach zmiana profilu nastąpiła w związku ze zgłoszeniem 
statusu bezrobotnego i ponownym zarejestrowaniem się. 

 (dowód: akta kontroli str. 820-836) 

W badanym okresie nie odnotowano przypadków odmowy bezrobotnemu zmiany 
profilu pomocy. Również z ankiet nie wynikało by Urząd odmówił bezrobotnemu 
zmiany profilu. 

 (dowód: akta kontroli str. 756-758,763-819) 

NIK zauważa, że w sześciu przypadkach (na 10 badanych) zarówno na podstawie 
danych z systemu Syriusz, jak i wynikających z dokumentacji, nie można było 
stwierdzić jednoznacznie, kto był wnioskodawcą zmiany profilu, tj. czy był nim 
bezrobotny, czy Urząd dokonał tego z własnej inicjatywy w ramach §§ 8 i 9 
rozporządzenia ws. profilowania, które dawały możliwość zmiany profilu na 
podstawie oceny dokonanej przez Urząd. 
Dyrektor wyjaśnił, że spowodowane to było faktem, że z przepisów nie wynika 
konieczność zapisu, kto jest wnioskodawcą.  

 (dowód: akta kontroli  str. 820-836) 

1.9. Odnośnie profilowania pomocy bezrobotnym, Dyrektor PUP wskazał m.in.,  
że po doświadczeniach z trzyletniego okresu funkcjonowania zapisów ustawy  
o promocji zatrudnienia, potrzebna jest modyfikacja profilowania bezrobotnych lub 
odejście od tego obowiązku. Jest to zbyt sztywna procedura, która w wielu 
przypadkach ogranicza działanie Urzędu. Osoba posiadająca profil I lub III nie może 
zostać skierowana do udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, 
pomimo wyrażania takiej woli, a nieraz i pilnej potrzeby życiowej. Wprawdzie  
w takich sytuacjach pracownik Urzędu może dokonać zmiany profilu pomocy 
bezrobotnego, odpowiednio to motywując, jednak jest to dodatkowa praca, która nie 
zawsze jest rozumiana i dobrze odbierana przez osobę bezrobotną. Według 
Dyrektora, przy spadającym bezrobociu, kiedy to doradca ma więcej czasu dla 
bezrobotnego, profilowanie winno być tylko wskazówką, w jakim obszarze doradca 
ma pracować z bezrobotnym. Za odejściem od profilowania przemawia fakt, że na 
koniec lutego 2018 r. tylko 1,3% zarejestrowanych bezrobotnych posiadało I profil 
pomocy, zaś II profil aż 71,2%. Oznacza to, że wysiłki i czas poświęcony na 
profilowanie nie do końca był wykorzystany skutecznie, skoro tak duży procent 
bezrobotnych posiadało jednakowy profil pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 837-840) 

1.10. W latach objętych kontrolą opracowano łącznie 8.686 IPD, w tym 8.559 dla 
osób bezrobotnych i 127 dla poszukujących pracy, z tego: 
- w 2014 r. – dla 2.454 osób bezrobotnych i osiem dla poszukujących pracy, 
- w 2015 r. – odpowiednio 1.854 i 14, 
- w 2016 r. – 2.404 i 49, 
- w 2017 r. – 1.847 i 56. 

Przerwanie realizacji IPD nastąpiło w 6.517 przypadkach, w tym 3.146 z powodu 
podjęcia pracy przez bezrobotnych.  

(dowód: akta kontroli  str. 841-844) 

Z analizy losowo wybranej dokumentacji 80 bezrobotnych, dla których PUP ustalił 
IPD wynikało m.in., że: 
• W 79 przypadkach w IPD ujmowano m.in. działania możliwe do zastosowania 

przez Urząd w ramach pomocy określonej w ustawie (poza poniższymi 
nieprawidłowościami) oraz działania planowane do samodzielnej realizacji przez 
bezrobotnego lub poszukującego pracy. 
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• Urząd przygotowywał IPD w terminach zgodnych z określonymi w art. 34a ust. 3 
ustawy o promocji zatrudnienia, tj. nie później niż w terminie 60 dni od dnia 
określenia profilu pomocy. 

• Urząd kontaktował się z bezrobotnymi w okresie realizacji IPD w terminach 
określonych w §8 ust. 1 rozporządzenia  MPiPS w sprawie profilowania pomocy 
dla bezrobotnego, kontakt był realizowany poprzez spotkania z bezrobotnymi 
oraz rozmowy telefoniczne. 

• Pomoc bezrobotnym na podstawie IPD realizowana była przez okres zgodny  
z określonym w §7 ww. rozporządzenia, tj. w okresie nie dłuższym niż: 180 dni 
dla I profilu pomocy, 540 dni dla II profilu pomocy, 720 dni dla III profilu pomocy. 

 (dowód: akta kontroli str.  845-1092) 

1. W analizowanych IPD brakowało niektórych zapisów wymaganych art. 34a 
ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, w tym: w 78 przypadkach dotyczyło to 
określenia formy kontaktów bezrobotnego z Urzędem, w dwóch przypadkach 
nie podano rodzaju udzielonej pomocy, w 26 IPD (I profil pomocy – sześć 
przypadków, III – 20 przypadków) nie określono żadnych działań 
przewidzianych dla PUP.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że brak zapisów w dokumentacji lub systemie Syriusz 
dotyczących form kontaktu bezrobotnych z Urzędem wynikał z niepisanej 
zasady, że wszystkie kontakty odbywać się będą poprzez osobiste 
stawiennictwo bezrobotnego w Urzędzie. Wyjątkiem były osoby mieszkające 
dalej od Urzędu, z którymi kontakt odbywał się na przemian: osobisty lub 
telefoniczny. Podał, że od maja 2018 r. wszystkie planowane formy kontaktu  
z bezrobotnymi będą wpisywane do systemu Syriusz. Natomiast 
nieokreślenie w IPD działań Urzędu spowodowane było małym wachlarzem 
form pomocy dla tych bezrobotnych, gdyż ustalono dla nich profil III.  

(dowód: akta kontroli str. 845-865,1093-1097) 

2. Niewywiązanie się PUP z obowiązku wynikającego z §8 ust. 3 rozporządzenia 
MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, tj. kontaktu  
z podmiotem (pracodawcą)  realizującym określone formy pomocy na rzecz 
bezrobotnego w ramach IPD, co najmniej raz na 60 dni. W dziewięciu 
przypadkach Urząd dokonał tylko jednego kontaktu z przedsiębiorcą (poprzez 
wizytę u niego). W siedmiu przypadkach nie było żadnego kontaktu  
z pracodawcą.  

Dyrektor PUP wyjaśnił, że działania Urzędu ograniczone były do 
jednorazowych wizyt u niektórych pracodawców. Wskazał również,  
że monitorowano pracodawców poprzez m.in. dostarczanie przez nich do 
Urzędu comiesięcznych dokumentów potwierdzających zatrudnianie 
bezrobotnych  (listy płac, raporty imienne, listy obecności). Innymi formami 
kontaktu było comiesięczne dostarczanie, po okresie refundacji, raportów (druk 
ZUS RCA) oraz rozmowy telefoniczne. Dyrektor potwierdził, że powyższych 
czynności PUP nie odnotowywał w dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 845-865,1093-1097) 

Opracowywane IPD dla badanych bezrobotnych, były w swojej treści podobne lub 
identyczne, pomimo że opracowywano je dla bezrobotnych, którzy różnili się 
posiadanymi zawodami, poziomem wykształcenia, doświadczeniem zawodowym, 
czy też przyczynami otrzymania statusu bezrobotnego. Takie działanie Urzędu 
mogło uniemożliwiać skuteczniejsze aktywizowanie bezrobotnych, z powodu 
niezindywidualizowania potrzeb bezrobotnego oraz niedopasowania IPD do jego 
kompetencji i możliwości.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
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Dyrektor wyjaśnił, że w latach objętych kontrolą przygotowano aż 8.559 IPD,  
co daje 2.139 IPD na jeden etat (przy średnio czterech etatach). Przy tak dużym 
obciążeniu nie było wykonalne pełne zindywidualizowanie planów. Dlatego  
w poszczególnych formach stosowano szablony. Wprawdzie PUP starał się brać pod 
uwagę kompetencje i potrzeby bezrobotnego, ale fakt ten nie został zapisany  
w dokumentacji ani w systemie Syriusz. Podał, że przyczyną takiego stanu w wielu 
przypadkach była niechęć współpracy bezrobotnego z doradcami klienta.  

(dowód: akta kontroli str. 845-865,1093-1097) 

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

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

2.1. Spośród 80 badanych bezrobotnych, w stosunku do 54 zastosowane formy 
aktywizacji zawodowej były zgodne z ustalonym profilem pomocy. Natomiast  
w 26 w IPD nie wskazano wprost formy pomocy aktywizacji zawodowej, w tym dla 20 
bezrobotnych, którym ustalono III profil oraz sześciu o ustalonym I profilu. 

Dla 40 bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy zastosowano 
następujące formy pomocy: jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż, szkolenie  
w ramach planu szkoleń, bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia oraz 
bon stażowy do 30 roku życia.  

Natomiast w ramach ustalonego I profilu dla 14 bezrobotnych udzielono 
następujących form pomocy: staż, pośrednictwo pracy, pośrednictwo pracy  
w ramach EURES, poradnictwo zawodowe, bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 
30 roku życia. W sześciu przypadkach nie wskazano wprost formy pomocy 
aktywizacji zawodowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 1098-1119) 

W przypadku 11 IPD (tj. ośmiu dotyczących bezrobotnych z określonym I profilem 
pomocy oraz trzech z III profilem pomocy), PUP przyjął działanie polegające na 
propozycji odbycia stażu, podczas gdy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 3 ustawy  
o promocji zatrudnienia, ta forma aktywizacji w przypadku osób z I profilem pomocy 
mogła zostać zastosowana tylko w uzasadnionych przypadkach, a wobec osób z III 
profilem – tylko w ramach programów specjalnych, które nie były w PUP 
realizowane. 

Dyrektor podał, że wstawienie w kilku przypadkach do IPD stażu wynikało  
z pomyłki. 

(dowód: akta kontroli str. 845-865,1093-1121) 

2.2. We wszystkich 80 zbadanych przypadkach kierowanie bezrobotnych na 
poszczególne wybrane formy pomocy odbywało się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi PUP. Przestrzegano przepisów przy 
kierowaniu bezrobotnych na badane formy aktywizacji zawodowej (spełnienie 
przesłanek podmiotowych i przedmiotowych). Przestrzegano też przepisów 
dotyczących warunków umowy, długości okresu zatrudnienia lub prowadzenia 
działalności gospodarczej podczas aktywizacji oraz po jej ukończeniu oraz okresu 
na jaki przyznano dofinansowanie (poza 10 przypadkami, o których mowa w punkcie 
2.4). 

(dowód: akta kontroli str. 1098-1119) 
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2.3. Funkcjonujące w PUP mechanizmy kontroli zarządczej zostały określone  
w zarządzeniu Dyrektora z 2010 r.18. Jednym z jej elementów było przyjmowanie 
zarządzeniami Dyrektora na każdy rok budżetowy planów działalności PUP oraz 
ujęcie w zarządzeniach zasad wydatkowania środków na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu, tj. zarządzeniach dotyczących: przyznawania 
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej19, organizacji szkoleń, 
stażu dla osób bezrobotnych20, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby 
niepełnosprawnej lub skierowanego poszukającego pracy absolwenta21, finansowania 
kosztów studiów podyplomowych22, zwrotu z FP kosztów przejazdu23, udzielania 
pożyczek szkoleniowych24, ubiegania się o pomoc państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę25 oraz zwrotu  
z FP kosztów zakwaterowania26. W ramach kontroli zarządczej funkcjonowała 
również, powołana przez Starostę Powiatu Gołdapskiego, komisja ds. wyboru 
wniosków w sprawie organizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, do 
której zadań należało kompleksowe rozpatrywanie przedmiotowych wniosków. Poza 
tym wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu, nadzorowane było przez Powiatową Radę Rynku Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 1122-1203) 

2.4. Urząd w czterech rodzajach umów zawartych w ramach realizacji form aktywizacji 
zawodowej, prawidłowo zabezpieczał wykorzystanie środków publicznych na ich 
realizację: 
• W umowach dotyczących jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, zabezpieczenie środków publicznych następowało m.in. poprzez: 
zobowiązanie do minimum 12-miesięcznego prowadzenia działalności, zwrot 
odzyskanego VAT, zakup sprzętu używanego na fakturę i rachunek (nie dotyczyło 
sprzętu rolniczego), wyłączenie sprzedaży przez komis (poza samochodem), 
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentów dotyczących zakupów za 
granicą, zarejestrowanie zakupionego samochodu na beneficjenta jako jedynego 

                                                      
18 Zarządzenie nr 18/2010 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad  
i zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w PUP w Gołdapi. 
19 Zarządzenie Dyrektora PUP z dnia 2 stycznia 2013 r., zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia  
11 lutego 2015 r., zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora PUP z dnia 28 grudnia 2015 r. , zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora 
PUP z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przyznawania bezrobotnemu 
środków na podjęcie działalności gospodarczej na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz refundacji 
podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 4 października 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
20 Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu  
w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych, zmienione zarządzeniem nr 17/2014 r. Dyrektora PUP z dnia  
31 grudnia 2014 r., zarządzeniem nr 1/2016 r. Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 19 stycznia 2016 r.,  zarządzeniem  
nr 15/2016 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2016 r. 
21 Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia  
regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukającego pracy absolwenta. 
22 Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora PUP z 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kosztów studiów 
podyplomowych w PUP w Gołdapi zmienione zarządzeniem nr 19/2016 Dyrektora PUP w Gołdapi z 30 grudnia 2016 r.  
23 Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zwrotu  
z Funduszu Pracy kosztów przejazdu przez PUP w Gołdapi. 
24 Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
udzielania pożyczek szkoleniowych w PUP w Gołdapi. 
25 Zarządzenie nr 17/2009 Dyrektora PUP z dnia 18 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad ubiegania się  
o pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 
obowiązujące w PUP w Gołdapi. 
26 Zarządzenie nr 7/2009 Dyrektora PUP w Gołdapi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zwrotu  
z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania przez PUP w Gołdapi. 
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właściciela, wymóg zgodności przeznaczenia wydatkowanych środków ze 
specyfikacją wydatków zawartych we wniosku, poręczenie wykonania umowy 
przez dwóch lub trzech poręczycieli, rozwiązanie umowy i jednorazowy zwrot 
środków wraz ze odsetkami w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających 
z umowy. 

• W umowach dotyczących bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia, 
zabezpieczenie środków publicznych następowało m.in. poprzez: zobowiązanie 
do zatrudnienia poza miejscem zamieszkania (oddalonego o co najmniej 80 km 
lub gdzie czas dojazdu przekraczał trzy godziny dziennie w obydwie strony), 
wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia brutto miesięcznie, podlegania ubezpieczeniom społecznym, 
pozostawania w zatrudnieniu lub działalności co najmniej sześć miesięcy  
w okresie ośmiu miesięcy, otrzymania bonu po podpisaniu umowy, określenie 
sankcji za niespełnienie warunków określonych w umowie, a także poręczenie 
finansowe przez jedna osobę. 

• W umowach o dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku 
życia zabezpieczenie środków publicznych następowało m.in. poprzez 
zobowiązanie do: zatrudnienia bezrobotnego na czas nieokreślony lub określony 
nie krótszy niż 18 miesięcy w pełnym wymiarze czasu, zabezpieczenie przez 
pracodawcę szkolenia związanego z miejscem pracy, rozwiązania umowy tylko  
w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych, zwrotu otrzymanych 
środków finansowych wraz z odsetkami w przypadku nie zatrudnienia 
bezrobotnego w okresie refundacji oraz przez sześć miesięcy po okresie 
refundacji. 

• W umowach o bon stażowy do 30 roku życia, zabezpieczenie środków 
publicznych następowało m.in. poprzez: zapisy, że organizator zorganizuje staż 
dla bezrobotnego, w określonym terminie i miejscu pod nadzorem wyznaczonego 
opiekuna i będzie się on odbywać zgodnie z programem załączonym do wniosku, 
zobowiązanie organizatora stażu do przekazywania sprawozdań z jego przebiegu, 
wypłaty stypendium, opłacenia składek zdrowotnych i ZUS, wydania 
zaświadczenia o odbyciu stażu i przekazania bezrobotnemu opinii. 

 (dowód: akta kontroli str. 1098-1119) 

W 10 umowach dotyczących bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia, 
Urząd zabezpieczył środki publiczne poprzez przyjęcie poręczenia finansowego przez 
jedną osobę, pomimo tego, że przepisy ustawy o promocji zatrudnienia nie 
przewidywały takiej formy zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej 
pomocy. Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami MRPiPS dotyczącymi znowelizowanej 
ustawy o promocji zatrudnienia, skierowanymi m.in. do dyrektorów powiatowych 
urzędów pracy, przepisy ww. ustawy nie przewidują wprowadzenia zabezpieczenia 
spłaty udzielonej kwoty wsparcia w ramach bonu na zasiedlenie. Dodatkowo 
powiatowe urzędy pracy nie zostały upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych poręczycieli bonów na zasiedlenie. 

Dyrektor wyjaśnił, że wprowadzenie poręczeń dla powyższej formy aktywizacji 
zawodowej wynikało z doświadczeń Urzędu w sprawie poręczeń stosowanych  
w celu zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 
zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych27. Bezrobotni 
korzystający z bonu na zasiedlenie to przeważnie osoby młode, wyjeżdżające poza 
teren powiatu w celu podjęcia pracy. W przypadku nierealizowania przez nich 

                                                      
27 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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umowy, odzyskanie kwoty wynoszącej nawet 8 tys. zł w wielu przypadkach byłoby 
niemożliwe.  

 (dowód: akta kontroli str. 1098-1119,1388-1399) 

2.5.1. W powyższych umowach Urząd zabezpieczył swoje uprawnienia w zakresie 
nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji danej formy pomocy. I tak:  
• W umowach dotyczących przyznania jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej było to m.in.: możliwość przeprowadzania czynności 
sprawdzających w miejscu prowadzenia działalności, udostępnianie 
prowadzonej dokumentacji, udzielanie wyjaśnień i informacji co do sposobu 
wykorzystania środków finansowych. 

• W umowach na bon zasiedleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia 
zobowiązano pracodawcę do dostarczania do Urzędu wymaganych 
dokumentów oraz (w terminie do ośmiu miesięcy od otrzymania bonu) 
udokumentowania pozostawania osoby w zatrudnieniu lub działalności 
gospodarczej przez co najmniej sześć miesięcy. 

• W umowach na dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 
roku życia PUP zobowiązał pracodawców do dostarczenia umowy  
o dofinansowaniu, poinformowania PUP o wcześniejszym rozwiązaniu umowy, 
comiesięcznego dostarczania wniosków o dofinansowanie oraz poddania się 
kontroli realizacji umów przez PUP. 

• W umowach na bon stażowy do 30 roku życia zapisano obowiązek poddania się 
przez organizatora stażu kontroli PUP oraz dostarczanie list obecności i innych 
dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 1098-1119) 

2.5.2. PUP w latach objętych kontrolą nie prowadził kontroli wewnętrznej ani audytu 
w zakresie przygotowania i realizacji form aktywizacji zawodowej. Jak podał 
Dyrektor, nadzór bieżący nad tymi formami był wystarczający. Wskazał również,  
że były one corocznie kontrolowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,  
a sporządzane raz na miesiąc informacje o wydatkowanych środkach finansowych 
były wystarczającą formą kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 1199-1203) 

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

3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym. 

3.1. Spośród 80 badanych bezrobotnych, po zakończeniu aktywizacji:  
• Dla 40, którym ustalono profil II i podpisano z nimi umowy na realizację: 

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na 
zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia, dofinansowania wynagrodzenia 
za bezrobotnego powyżej 50 roku życia i bonu stażowy do 30 roku życia:  
- w 32 przypadkach nastąpiło zatrudnienie lub podjęcie działalności 

gospodarczej28, 
- w sześciu przypadkach umowa o aktywizacji była w trakcie realizacji29, 
- w dwóch przypadkach nie nastąpiło zatrudnienie30.  

                                                      
28 W przypadku pomocy w ramach jednorazowego dofinansowania działalności gospodarczej oraz bonu na zasiedlenie 
dla bezrobotnych do 30 roku życia było to w każdym przypadku po dziewięć osób. W przypadku dofinansowania 
wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia - pięć przypadków , natomiast w bon stażowy do 30 roku życia 
- dziewięć przypadków. 
29 W przypadku pomocy w ramach jednorazowego dofinansowania działalności gospodarczej oraz bonu na zasiedlenie 
dla bezrobotnego do 30 roku życia było to po jednym przypadku, dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 
powyżej 50 roku życia - cztery przypadki. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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• Dla 20 z nich, którym ustalono profil I: 
- w 11 przypadkach nastąpiło zatrudnienie, 
- w jednym przypadku aktywizacja została przerwana ze względu na opiekę 

nad małym dzieckiem, 
- w czterech przypadkach aktywizacja została zakończona z powodu: 

pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, braku gotowości do podjęcia 
zatrudnienia, niestawienia się do PUP oraz odmowy podjęcia pracy,  

- w czterech przypadkach aktywizacja nie została zakończona. 

• Dla 20 z nich, którym ustalono profil III: 
- w 14 przypadkach aktywizacja nie została zakończona, 
- w czterech przypadkach aktywizacja została zakończona z powodu: odmowy 

podjęcia pracy, zmiany miejsca zamieszkania, otrzymania świadczenia 
przedemerytalnego oraz złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru 
bezrobotnych, 

- w dwóch przypadkach nastąpiło zatrudnienie. 
(dowód: akta kontroli str. 1204-1338) 

3.2. Analiza trwałości zatrudnienia wyniku zastosowania form aktywizacji  
w wybranej próbie osób bezrobotnych wykazała, że: 
• Dla 40 osób, którym ustalono II profil pomocy: 

- po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności w związku z uzyskaniem 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: jedna osoba 
prowadziła działalność gospodarczą do trzech miesięcy, pięć osób do roku, 
trzy ponad rok od ww. okresu, a jedna umowa była w trakcie realizacji, 

- po zakończeniu okresu korzystania z bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego 
do 30 roku życia: dziewięć osób pozostawało w zatrudnieniu ponad rok,  
a jedna umowa była w trakcie realizacji, 

- po zakończeniu dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej  
50 roku życia: dwie osoby pozostawały w zatrudnieniu do trzech miesięcy, 
trzy ponad rok, cztery umowy w trakcie realizacji, a w jednym przypadku nie 
doszło do zatrudnienia, 

- po zakończeniu okresu korzystania z bonu stażowego do 30 roku życia: 
jedna osoba pozostawała w zatrudnieniu do trzech miesięcy, po cztery osoby 
do roku i ponad rok,  w jednym przypadku nie doszło do zatrudnienia. 

• Dla 20 osób, którym ustalono I profil pomocy: jedna osoba pozostawała  
w zatrudnieniu do trzech miesięcy, również jedna do roku, siedem ponad rok,   
w jednym przypadku nie doszło do zatrudnienia ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad małym dzieckiem, w czterech przypadkach aktywizacja 
nie została zakończona, w czterech przypadkach aktywizację zakończono  
z powodu odmowy podjęcia pracy, niestawienia się do Urzędu lub braku 
gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz z powodu pobierania świadczenia 
pielęgnacyjnego. 

• Dla 20 osób, którym ustalono III profil pomocy: w zatrudnieniu pozostawały dwie 
osoby (jedna przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy i jedna przez okres 
ponad roku), w 14 przypadkach aktywizacja się nie zakończyła, w czterech 
przypadkach aktywizacja zakończona z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 
świadczenia przedemerytalnego oraz złożenia wniosku o wykreślenie. 

(dowód: akta kontroli str. 1204-1207) 

                                                                                                                                       
30 Po jednym przypadku w ramach dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia i bonu 
stażowego do 30 roku życia. 
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3.3. Czas pozostawania bezrobotnych objętych badaniem w rejestrze osób 
bezrobotnych był zależny od ustalonego profilu pomocy, jak również od formy 
aktywizacji zawodowej. 

Osoby bezrobotne z ustalonym profilem II, które podpisały umowy na realizację 
wskazanej formy aktywizacji zawodowej (zarówno po zakończeniu, jak i w trakcie 
realizacji procesu aktywizacji), były wykreślane z rejestru w terminach: 
- od 44 do 305 dni w przypadku korzystania z jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej, 
- od 6 do 159 dni – przy korzystaniu z bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 

30 roku życia, 
- od 1 do 199 dni - przy korzystaniu z dofinansowania wynagrodzenia za 

bezrobotnego powyżej 50 roku życia, 
- od 209 do 379 dni - przy korzystaniu z bonu stażowego do 30 roku życia. 

Natomiast  z 20 bezrobotnych z ustalonym profilem I, w rejestrze pozostawało pięciu 
(aktywizacja zawodowa jeszcze się nie zakończyła), zaś pozostałych 15 zostało 
wykreślonych z rejestru po zatrudnieniu lub zakończonej aktywizacji zawodowej od 
10 dni do 1025 dni. 

Z 20 osób z profilem III w rejestrze pozostawało 14 osób w związku z niezakończoną 
aktywizacją,  zaś pozostałe sześć osób zostało wykreślonych z rejestru, w tym dwie  
z powodu podjęcia zatrudnienia (po 24 i 211 dniach), a cztery z powodu zakończenia 
aktywizacji (po 178, 391, 466 i 994 dniach).  

(dowód: akta kontroli str. 1204-1207) 

3.4. W latach objętych kontrolą  poszczególnymi formami aktywizacji stosowanymi  
w PUP objętych było 2.814 bezrobotnych. Najwięcej uczestników miały formy: stażu 
– 1.328 uczestników (47,2% ogółu form), refundacji składek na ubezpieczenia 
społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia  - 227 uczestników (8,0%) oraz prace 
w ramach robót publicznych - 221 bezrobotnych (7,9%).  
Najmniej osób uczestniczących w realizacji nowych form aktywizacji 
wprowadzonych w 2014 r. odnotowano w przypadku: bonu na zasiedlenie - 16 
bezrobotnych (0,6% ogółu form), bonu na zatrudnienie - 19 uczestników (0,7%) oraz 
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok 
życia – 30 bezrobotnych (1,0%). 
Natomiast najwięcej uczestników nowych form pomocy wprowadzonych w 2014 r. 
miały:  refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku 
życia  - 227 uczestników (8,0%), bon zasiedleniowy – 62 osoby (2,3%) oraz bon 
stażowy – 39 uczestników (1,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 1339-1351) 

3.5.1. Z analizy wskaźników efektywności zatrudnieniowej w latach 2014-2017  
w podstawowych formach aktywizacji, tj.: odbywanie staży u  pracodawców, szkolenia, 
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, dotacja na działalność 
gospodarczą oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy wynikało,  
że efektywność zatrudnieniowa (liczba osób, które ukończyły daną formę aktywizacji do 
liczby osób, które po zakończeniu udziału w danej formie znalazły zatrudnienie – pracę) 
wzrastała i wynosiła odpowiednio: 68,2%, 72,1%, 78,7% i 86,4%. 

W poszczególnych latach objętych kontrolą największą efektywnością zatrudnieniową 
charakteryzowały się: 
- w 2014 r. - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (100%),  

refundacje pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska (100%), szkolenia 
(74,4%), prace interwencyjne (67,1%), staże (62,6%) i roboty publiczne (40%), 
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- w 2015 r. – dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (89,7%), 
staże (86%), prace interwencyjne (81,3%), roboty publiczne (75%), refundacje 
pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska (69,7%) i szkolenia (21,8%), 

- w 2016 r. - dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (92%), 
refundacje pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska (90,6%), roboty 
publiczne (89,6%), prace interwencyjne (81,4%), staże (78,4%) i szkolenia (55,4%), 

-  w 2017 r. - roboty publiczne (96,4%), prace interwencyjne (93,1%), dofinansowanie 
podejmowania działalności gospodarczej (90,5%), refundacje pracodawcom 
kosztów doposażenia stanowiska (87,0%), staże (83,3%) i szkolenia (56,5%).  

(dowód: akta kontroli str. 1352-1353) 

3.5.2. Wskaźniki efektywności kosztowej ww. form aktywizacji (wydatki w stosunku 
do liczby osób, które po zakończeniu udziału w danej formie znalazły zatrudnienie) 
w latach objętych kontrolą wynosiły odpowiednio: 12,4 tys. zł, 13,0 tys. zł, 9,5 tys. zł 
oraz 11,0 tys. zł. 

W poszczególnych latach objętych kontrolą największą efektywnością kosztową 
charakteryzowały się: 
• 2014 r.: dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (21,3 tys. zł  

na osobę), refundacja pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska (20,4 tys. zł), 
roboty publiczne (15,9 tys. zł), staże (12,2%), prace interwencyjne (10,4 tys. zł)  
oraz szkolenia (3,6 tys. zł). 

• 2015 r. – refundacja pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska (28,8 tys. zł), 
prace interwencyjne (23,5 tys. zł), dofinansowanie do podjęcia działalności 
gospodarczej (15,6 tys. zł na osobę), roboty publiczne (12,5 tys. zł), staże (9,3 tys. zł) 
oraz szkolenia (8,8 tys. zł). 

• 2016 r. - dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej (17 tys. zł), roboty 
publiczne (13,1 tys. zł), staże (10,6 tys. zł), refundacja pracodawcom kosztów 
doposażenia stanowiska (8,6 tys. zł), prace interwencyjne (7 tys. zł) oraz szkolenia 
(4,0 tys. zł). 

• 2017 r. – dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej (30,3 tys. zł), 
refundacja pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska (19,2 tys. zł), roboty 
publiczne (13,8 tys. zł), staże (9,9 tys. zł), prace interwencyjne (6,5 tys. zł)  oraz 
szkolenia (4,6 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 1354-1355) 

3.5.3. Z analizy danych wygenerowanych przez PUP z systemu Syriusz wynikało, że: 
• Największą ilość form aktywizujących udzielono poprzez: staż (1.734 przypadki – 

52,7% ogółu badanych form), podjęcie pracy w ramach robót publicznych  
(298 – 9%) oraz podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 
bezrobotnego lub otrzymania pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla 
bezrobotnego (254 przypadki - 7,7%). 

• Jeden raz z formy aktywizującej skorzystało 1.163 bezrobotnych (67,8 ogółu 
udzielonych form), dwukrotnie – 399 (23,3%), trzykrotnie – 104 (6,1%), 
czterokrotnie – 37 (2,2%), pięciokrotnie - 5 (0,6%) oraz sześciokrotnie – dwóch 
bezrobotnych (0,1%). 

• Ponowna rejestracja, liczona od daty zakończenia poszczególnych wybranych 
form aktywizacji, dotyczyła następującej liczby bezrobotnych: 
- po 3 miesiącach po zakończeniu aktywizacji w poszczególnych formach 

zarejestrowało się ponownie 2.194 bezrobotnych (69,7% spośród 3.148 
form aktywizacji), 

- po roku 272 bezrobotnych (8,7%), 
- po ponad roku 659 osób (20,9%). 
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• Po zakończeniu aktywizacji w formach objętych badaniem, tj.: staż oraz bony 
stażowy i szkoleniowy: 
- zatrudnienie znalazło: w okresie do trzech miesięcy - 166 bezrobotnych (5,3% 

wszystkich udzielonych form), do roku – 278 (8,8%) i ponad rok – 38 (1,2%%), 
- osiągnęło wiek emerytalny/uzyskało prawo do emerytury – siedmiu  

bezrobotnych (0,2%), 
- 404 bezrobotnych (12,8%) nie znalazło zatrudnienia, 
- inne przypadki (np. renta, nauka, pomoc społeczna) – 416 bezrobotnych 

(13,2%), 
- w 127 przypadkach (4%) brak było danych o podjętych działaniach przez 

bezrobotnego po zakończeniu powyższych form aktywizacji zawodowej. 
(dowód: akta kontroli str. 1342-1351) 

3.6. Urząd poza wskaźnikami stosowanymi w podstawowych formach aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, dotyczących efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, 
stosował następujące wskaźniki:  
- przy bonie szkoleniowym, bonie stażowym, bonie na zasiedlenie – wskaźniki: 

zatrudnienia osób młodych (15-24 lata), średniego czasu pozostawania bez pracy 
bezrobotnego do 25 roku życia oraz liczby bezrobotnych, którzy podjęli 
zatrudnienie w wyniku zastosowania ww. bonów, 

- w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który 
ukończył 50 lat - wskaźniki: średniego czasu pozostawania bez pracy 
bezrobotnego powyżej 50 roku życia, odsetka tych bezrobotnych w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych oraz ich liczby zatrudnienia w związku z dofinansowaniem 
wynagrodzenia,  

- przy dotacji na działalność gospodarczą – liczby nowych miejsc pracy, 
- w przypadku refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy – liczby 

bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową, czy działalność 
gospodarczą w wyniku tej formy wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 50-194,1346-1347) 

3.7.1. Spośród nowych form aktywizacji największą efektywnością zatrudnieniową 
charakteryzowały się: 
- w 2014 r. - bon szkoleniowy (66,7%), 
- w 2015 r. - bon na zasiedlenie (100%), bon stażowy (94,4%) oraz bon 

szkoleniowy (66,7%), 
- w 2016 r. - bon zatrudnieniowy (100%), dofinansowanie do wynagrodzenia osób 

powyżej 50 roku życia (83,3%) oraz bon zasiedleniowy 80%), 
- w 2017 r. - bon szkoleniowy (100%), bon stażowy (50%), bon na zasiedlenie 

95,2%, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia (50%). 
(dowód: akta kontroli str. 1356-1357) 

3.7.2. Spośród nowych form aktywizacji największą efektywnością kosztową  
charakteryzowały się: 
- w 2014 r. - bon szkoleniowy (8,7 tys. zł), 
- w 2015 r. - bon na zasiedlenie (12,5 tys. zł), bon szkoleniowy (6,9 tys. zł) oraz 

bon stażowy (6,7 tys. zł), 
- w 2016 r. - bon zasiedleniowy (12,2 tys. zł), dofinansowanie do wynagrodzenia 

osób powyżej 50 roku życia (11 tys. zł) oraz bon zatrudnieniowy (4,5 tys. zł), 
-  w 2017 r. - bon stażowy (23 tys. zł), dofinansowanie do wynagrodzenia osób 

powyżej 50 roku życia oraz bon na zasiedlenie (13,2 tys. zł), bon na zasiedlenie 
(12,4 tys. zł) oraz bon szkoleniowy (4,8 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 1358-1360) 
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3.8. PUP na bieżąco monitorował efektywność zatrudnieniową stosowanych form 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych i wykazał je m.in. w: sprawozdaniach  
z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy, sprawozdaniach z działalności za poprzedni rok składanych Powiatowej 
Radzie Rynku Pracy, rocznych informacjach o stanie i strukturze bezrobocia  
w Powiecie, analizy rynku pracy, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
oraz rankingach zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gołdapskim.  

 (dowód: akta kontroli str. 50-194,1356-1360) 

3.9. Do czasu kontroli NIK, ze względu na brak zainteresowania bezrobotnych  
i pracodawców, nie realizowano takich form aktywizacji jak: grant na telepracę, 
świadczenia aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla 
bezrobotnego, pożyczki z FP na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja 
składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych 

Jak podał Dyrektor, w dniu 24 października 2014 r. PUP zorganizował konferencję, 
celem której było zapoznanie lokalnych podmiotów rynku pracy z ww. formami oraz 
zaproszenie do korzystania z nich. Informacje o nich Urząd zamieszczał na swojej 
stronie internetowej. Doradca instytucjonalny w trakcie spotkań z podmiotami rynku 
pracy proponował im te formy. Urząd cyklicznie organizował grupowe informacje 
zawodowe dla bezrobotnych. Poza tym każda osoba rejestrująca się w Urzędzie 
otrzymywała takie informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 1199-1203,1356-1360) 

3.10. Informacje dotyczące efektywności zatrudnieniowej wykorzystywano w PUP  
do analiz celowości realizacji danej formy i jej sposobu realizacji. Poza tym, posiadane 
informacje dotyczące wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej służyły 
Urzędowi do oceny własnych działań związanych z wykorzystaniem środków z FP 
przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Jak wyjaśnił Dyrektor 
PUP, gromadzone dane pozwalają na analizę porównawczą w stosunku do innych 
powiatów w regionie oraz w kraju, a także przyczyniają się do bardziej racjonalnego 
wykorzystania środków publicznych.  

(dowód: akta kontroli str.403-410,1199-1203)  

3.11. PUP dwukrotnie otrzymał środki z FP w wysokości 2% na finansowanie kosztów 
nagród dla pracowników, o których mowa w art. 108 ust. 1i ustawy o promocji 
zatrudnienia: 
− w 2016 r. otrzymał kwotę 96,8 tys. zł za wskaźniki osiągnięte w 2015 r.,  

tj. efektywność kosztową 13,0 tys. zł (Polska – 13,1 tys. zł) oraz liczbę 
bezrobotnych przypadających na jednego pracownika pełniącego funkcję 
doradcy klienta – 137,2 (Polska – 185,8). 

− w 2017 r. otrzymał kwotę 72,3 tys. zł za wskaźniki osiągnięte w 2016 r. (te same 
co w 2015 r.) w wysokości odpowiednio 9,5 tys. zł (Polska – 11,3 tys. zł) i 132,50  
(Polska – 153,45). 

Dyrektor podał, iż z wyliczeń Urzędu wynika, że MRPiPS przy wyliczaniu wskaźników 
na finansowanie kosztów nagród dla pracowników, brało pod uwagę osoby 
zatrudnione w Urzędzie na stanowiskach specjalisty ds. programów–stażysty oraz 
pośrednika pracy–stażysty. Podał również, że wskaźnik udziału doradców klienta  
w ogółu zatrudnionych pracowników PUP w latach 2014-2017 nie był podstawą do 
przyznania nagród z FP. 

(dowód: akta kontroli str. 1199-1203,1361-1385,1388-1393) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli31, wnosi o:  

1. Kontaktowanie się w wymaganych terminach z podmiotami (pracodawcami)  
realizującymi określone formy pomocy na rzecz bezrobotnych w ramach IPD. 

2. Wyeliminowanie przypadków przedkładania bezrobotnym propozycji realizacji 
form aktywizujących niezgodnych z ustawą o promocji zatrudnienia. 

3. Podjęcie działań celem odstąpienia od wymogu poręczania umów dotyczących 
bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia. 

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 Olsztynie. 

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

Olsztyn, dnia 28 maja 2018 r. 
                 Najwyższa Izba Kontroli  
                 Delegatura w Olsztynie 
                    Kontroler  

                           Dyrektor 
                         Piotr Górny 
 

                  Henryk Dykty 
główny specjalista kontroli państwowej  

  
  

 
 
 

                                                      
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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