
   Gorzów Wlkp. dnia 21 stycznia 2014r. 

 

PS-III.862.23.2013.MKro 

 

Pani 

Izabela Jankowska 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gorzowie Wlkp. 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 674 ze zm.) zespół kontrolny w składzie 

Marta Krompaszczyk – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodniczący zespołu oraz Andżelika Humienna 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. przeprowadził w okresie od dnia 5 grudnia 2013r. do dnia 13 grudnia 

2013r. kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. przy 

ul. Walczaka 110. Przedmiot kontroli obejmował realizację przepisów normujących 

wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy 

w 2012r., w szczególności w zakresie szkolenia pracowników Publicznych Służb 

Zatrudnienia. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. 

 

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

 

Wydatki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w roku 2012. 

Ustalono, że w 2012 r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań Powiatowy Urząd 

Pracy w Gorzowie Wlkp. zaplanował środki w wysokości 937 200,00 zł w ramach których 

wydatkowana została kwota w wysokości 879 659,15 zł. 

Szczegółowy podział oraz wydatkowanie w/w środków Funduszu Pracy w roku 2012 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 
Rodzaj wydatku 

według art. 108 ust 1 

 

Plan  

w złotych 

Wykonanie 

w 

złotych 

Przeznaczenie 

1. 

pkt. 6 – szkolenia oraz przejazdy 

członków rad zatrudnienia, 

o których mowa w art. 23 ust. 7 

i 9. 

300,00 267,46 

Koszty przejazdu 

członków 

rady zatrudnienia 

na posiedzenia. 

2. pkt 27 - refundacja dodatków 

do wynagrodzeń pracowników. 

123 000,00 122 035,31 Refundacja dodatków 

do wynagrodzeń dla 

pracowników PSZ. 

3. pkt 31 - opracowywanie, 

wydawanie 

lub rozpowszechnianie 

50 000,00 42 307,32 Zakup ulotek, teczek 

ofertowych, notatników, 

informatorów dla 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz 

innych partnerów rynku pracy, 

dla bezrobotnych i 

poszukujących pracy 

oraz pracodawców. 

pracodawców, kopert  

z nadrukiem, kalendarzy, 

kubków z nadrukiem, 

toreb 

z nadrukiem, długopisów. 

4. pkt 32 - koszty wezwań, 

zawiadomień, zakupu lub druku 

kart rejestracyjnych i innych 

druków niezbędnych do ustalenia 

uprawnień do zasiłku i innych 

świadczeń z tytułu bezrobocia, 

przekazywania bezrobotnym 

należnych świadczeń pieniężnych 

oraz kosztów komunikowania się 

z pracodawcami, bezrobotnymi, 

poszukującymi pracy, organami 

rentowymi oraz urzędami 

skarbowymi. 

250 000,00 249 149,64 Zakup druków, papieru, 

opłaty bankowe, rozmowy 

telefoniczne, wysyłka 

korespondencji. 

5. pkt 34 - koszty wprowadzania, 

rozwijania i eksploatacji systemu 

teleinformatycznego i technologii 

cyfrowych w publicznych 

służbach 

zatrudnienia oraz Ochotniczych 

Hufcach Pracy, służących 

realizacji 

zadań wynikających z ustawy. 

428 900,00 398 411,12 Opłaty za internet, 

oprogramowanie, energia 

elektryczna, zakup 

materiałów, sprzętu 

komputerowego i licencji. 

6. pkt 38 - szkolenie kadr 

publicznych 

służb zatrudnienia i kadr 

Ochotniczych Hufców Pracy. 

 50 000,00 44 736,00 Koszty szkoleń 

pracowników PUP. 

7. pkt 43 - koszty postępowania 

sądowego i egzekucyjnego 

w sprawach nienależnie 

pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych 

wypłat z Funduszu Pracy. 

35 000,00 22 752,30 Opłaty komornicze, 

sądowe, 

koszty zastępstwa 

procesowego. 

RAZEM 937 200,00                                                             879 659,15  

 

Kontrola w w/w zakresie wykazała właściwe działania urzędu w zakresie realizacji przepisów 

normujących wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań 

z Funduszu Pracy w 2012 r. 
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Wydatki na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia oraz refundacja dodatków 

do wynagrodzeń pracowników:  

 

W toku kontroli szczegółowej analizie poddano prawidłowość wydatkowania środków 

na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia oraz refundację dodatków 

do wynagrodzeń pracowników. Ustalono, iż na dzień 31.12.2012r. w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych było łącznie 80 pracowników tj. 22 osoby 

na stanowisku pośrednika pracy (w tym 12 osób zatrudnionych na 0,5 etatu), 9 osób 

na stanowisku doradcy zawodowego, 3 osoby na stanowisku lidera klubu pracy, 7 osób 

na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego (w tym 4 osoby zatrudnione na 0,5 etatu) 

oraz 2 osoby na stanowisku specjalisty ds. programów. 

 

Wydatki na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia 

 

W badanym okresie tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie 

Wlkp. zorganizował i sfinansował ze środków Funduszu Pracy jedno szkolenie grupowe 

w którym uczestniczyło 46 osób (w tym uczestnictwo 11 osób w całości finansowane było 

ze środków FP) oraz 4 szkolenia indywidualne w których udział wzięło 5  pracowników. 

Tematyka szkoleń na które kierowani byli poszczególni pracownicy związana była 

z realizowanymi zadaniami wynikającymi z zakresu obowiązków, ogółem 

zagadnień związanych z pracą w administracji samorządowej oraz efektywną obsługą klienta. 

Szkolenie grupowe pt. „Współpraca pracowników realizujących usługi rynku pracy i aktywne 

formy zatrudnienia w PUP” skierowane do ogółu pracowników urzędu obejmowało 

szeroki zakres zagadnień m.in. nowelizację przepisów dotyczących standardów i warunków 

prowadzenia usług rynku pracy, stosowanie standardów w praktyce, kodeks postępowania 

administracyjnego, zasady współpracy międzystanowiskowej oraz obsługa klienta. 

Pozostałe zakresy tematyczne szkoleń obejmowały następujące zagadnienia: 

1. Współpraca pracowników realizujących usługi rynku pracy w świetle nowego 

rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy 

oraz organizacja szkoleń w świetle znowelizowanych standardów usług rynku pracy 

–w szkoleniach z w/w zakresów udział wzięli pracownicy zatrudnieni 

na stanowiskach pośrednika pracy I stopnia oraz starszego specjalisty ds. rozwoju 

zawodowego; 

2. Szkolenie pt. „Kiedy ZUS straszy karą” w którym udział wziął pracownik zatrudniony 

na stanowisku starszy inspektor/specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta 

realizujący zadania związane z korektami oraz deklaracjami rozliczeniowymi ZUS; 

3. Ewidencja księgowa FP i budżetu  - szkolenie w którym uczestniczył Główny 

Księgowy.  

 

Ustalono, iż tematyka sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy szkoleń była zgodna 

z merytorycznymi potrzebami ich uczestników, umożliwiając podwyższenie kwalifikacji 

zawodowych i wykorzystanie zdobytej wiedzy w realizacji zadań na poszczególnych 

stanowiskach pracy. Organizacja oraz realizacja szkoleń pracowniczych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp.  opiera się na przepisach ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenia planowane 
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są w oparciu o analizę zadań stawianych przed pracownikami urzędu oraz bieżące potrzeby 

zgłaszane przez pracowników i realizowane w trzech formach: indywidualnej, grupowej lub 

innej formy szkoleniowej (studia). Należności za szkolenie wypłacane były na podstawie 

faktury wystawionej przez organizatora doskonalenia. 

Kwota środków przewidzianych w planie Funduszu Pracy na rok 2012 na finansowanie 

szkoleń kadr publicznych służb zatrudnienia zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 38 ustawy 

o promocji zatrudnienia (…) wynosiła 50 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 

w wysokości 44 736,00 zł.  

Zgodnie z art. 109 a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…) łączna kwota przeznaczona 

na koszty szkoleń w okresie kolejnych trzech lat ustalona przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Gorzowie Wlkp. na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012r. nie przekroczyła iloczynu 

dziesięciokrotności minimalnego zatrudnienia za pracę oraz przeciętnej liczby zatrudnionych 

w urzędzie według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r. 

Mając na uwadze celowość i racjonalność wydatkowania środków Funduszu Pracy 

na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia należy stwierdzić, że Powiatowy Urząd 

Pracy w Gorzowie Wlkp. w sposób prawidłowy realizował zadania przewidziane w ustawie 

o promocji zatrudnienia (…) w zakresie finansowania i organizacji szkoleń dla zatrudnionych 

pracowników. 

Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników 

 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. 

w 2012r. przyznał 36 pracownikom dodatek do wynagrodzenia wypłacany ze środków 

Funduszu Pracy. Dodatek wypłacony został pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 

określonych w obowiązującym w badanym okresie rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 września 2006r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników 

publicznych służb zatrudnienia. Na w/w cel ze środków Funduszu Pracy zaplanowano kwotę 

w wysokości  123 000,00 zł zaś wydatkowano 122 035,31 zł. Przyznawane uprawnionym 

pracownikom dodatki kształtowały się w obrębie kwotowym od 50,00 zł do 600 zł. 

Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że dokumentacja osobowa pracowników 

uprawnionych do otrzymywania dodatku zawierała wymagane w przedmiotowym zakresie 

dokumenty tj.: informację o przyznaniu dodatku, określenie wysokości dodatku oraz okresu 

na jaki został przyznany, ocenę jakości wykonywanej pracy oraz dokumenty potwierdzające 

doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracownika w okresie 12 miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających przyznanie dodatku. Dodatki do wynagrodzeń przyznawane były na okres 

nie dłuższy niż 3 miesiące zgodnie z § 4 ust. 1 w/w rozporządzenia w sprawie dodatku 

do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Oceny zawierały 

wymagane informacje dotyczące rezultatów wykonywanej pracy z uwzględnieniem specyfiki 

wykonywanych na danym stanowisku zadań, terminowości wykonywania zadań oraz 

stosunku do współpracowników i interesantów zgodnie z § 3 ust. 2 cytowanego powyżej 

rozporządzenia w sprawie dodatku dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.  

Jednocześnie zespół kontrolny ustalił, że Panu (*) zatrudnionemu 

na stanowisku specjalisty ds. programów, na podstawie karty oceny jakości pracownika 

(ocena jakości wykonywanej pracy dokonana za IV kwartał 2011r.) przyznano na I kwartał 

2012r. dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie, która to kwota została 

zatwierdzona przez Dyrektora PUP w dniu 20.01.2012r. Ustalono, że w miesiącu marcu 
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2012r. Pan (*) zwrócił się do Dyrektora PUP z ustnym wnioskiem o ponowne 

przeanalizowanie dokonanej uprzednio oceny, w wyniku czego Dyrektor PUP podjął decyzję 

o podwyższeniu przyznanego na I kwartał 2012r. dodatku do następujących wysokości: 

346,00 zł w miesiącu styczniu, 320,00 zł w miesiącu lutym oraz 320,00 zł w miesiącu marcu. 

Zarówno wniosek Pana (*) jak i decyzja Dyrektora PUP o zwiększeniu dodatku nie 

zostały umotywowane pisemnie. W związku z powyższym, w miesiącu marcu 2012r. Panu 

(*) został wypłacony dodatek w wysokości 320,00 zł za miesiąc marzec 

2012r. oraz 162,66 zł tytułem wyrównania do dodatków wypłaconych w miesiącach styczeń 

i luty 2012r. Niemniej jednak ze sporządzonej w styczniu 2012r. karty oceny jakości 

pracownika jednoznacznie wynika, że na podstawie propozycji bezpośredniego przełożonego, 

Dyrektor PUP podjął decyzję o przyznaniu Panu (*) dodatku na I kwartał 

2012r.w wysokości 250,00 zł miesięcznie. Decyzja w sprawie wysokości dodatku raz podjęta 

na podstawie wyników uzyskanych w pracy przez ocenianego pracownika stanowi 

podstawowy element warunkujący wypłatę świadczenia i brak jest podstaw do jej zmiany. 

Zgodnie bowiem z założeniami § 3 ust. 1 i 2 obowiązującego w kontrolowanym okresie 

rozporządzenia MPiPS w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych 

służb zatrudnienia, dodatek przyznawany jest pracownikowi, po dokonaniu przez 

bezpośredniego przełożonego pisemnej oceny jakości jego pracy, wykonywanej w okresie 

trzech miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę dokonania oceny.  

Zatem wypłacone Panu (*) wyrównanie dodatku przyznanego na I kwartał 

2012r. w łącznej kwocie 232,66 zł (96,00 zł za miesiąc styczeń, 66,66 zł za miesiąc luty 

oraz 70 zł w za miesiąc marzec) uznać należy za nienależnie wypłacony dodatek. 

Jednocześnie zespół kontrolny ustalił, że Pani (*) zatrudniona na stanowisku 

pośrednika pracy dwukrotnie oceniona została za ten sam okres pracy. Oceną jakości pracy 

za okres od 02.11.2011r. do 31.01.2012r. przyznano Pani (*) dodatek 

do wynagrodzenia na I kwartał 2012r. a następnie oceną za okres od 01.01.2012r. 

do 31.03.2012r. przyznany został pracownikowi dodatek na II kwartał 2012r. Zatem okres 

realizacji zadań podlegający ocenie pokrywa się w terminie od 01.01.2012r. do 31.01.2012r. 

 

Biorąc pod uwagę całokształt wykonania zadań z zakresu realizacji przepisów normujących 

wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy 

w 2012r., w szczególności w zakresie szkolenia pracowników Publicznych Służb 

Zatrudnienia, zespół kontrolny stwierdził, iż powstałe w toku kontroli uchybienia wystąpiły 

w sposób incydentalny. W związku z powyższym zespół kontrolny ocenia podmiot 

kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest 

Kierownik jednostki kontrolowanej. 

 

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Zespół kontrolny ustalił, iż w jednym przypadku, w I kwartale 2012r. uprawnionemu 

pracownikowi wypłacono poprzez wyrównanie dodatek do wynagrodzenia w kwocie wyższej 

niż zostało to zatwierdzone w pisemnej ocenie jakości wykonywanej pracy sporządzonej 

na podstawie jakości wykonywanej pracy ocenianego pracownika za okres IV kwartału 

2011r. (łączna kwota nadpłaconego dodatku wynosi 232,66 zł). Powyższe jest niezgodne 

z § 3 obowiązującego w badanym okresie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
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Społecznej z dnia 25 września 2006r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników 

publicznych służb zatrudnienia. 

Jednocześnie ustalono, że w jednym przypadku, okres realizacji zadań podlegający ocenie 

warunkujący przyznanie dodatku na I i II kwartał 2012r. pokrywa się w okresie jednego 

miesiąca tj. od 01.01.2012r. do 31.01.2012r. 

 

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

W związku z stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami zobowiązuję Panią do: 

1. Przestrzegania zapisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie dodatku  

do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, w zakresie 

prawidłowego dokonywania oceny jakości wykonywanej pracy oraz przyznawania 

dodatków do wynagrodzeń dla uprawnionych pracowników, tj. dokonywania oceny 

jakości pracy wykonywanej w okresie trzech miesięcy kalendarzowych bezpośrednio 

poprzedzających datę dokonania oceny oraz wypłacania dodatku w wysokości, która 

została przyznana i zatwierdzona w pisemnej ocenie jakości pracy ocenianego 

pracownika. 

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w sprawach z zakresu gospodarki 

funduszami celowymi nieuregulowanych w rozdziale 18 ww. ustawy, w tym i w odniesieniu 

do stwierdzonych nieprawidłowości, stosuje się do niego odpowiednio przepisy o finansach 

publicznych. 

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

jednostka kontrolowana może w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, 

zgłosić do nich zastrzeżenia. 

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ww. ustawy - w przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę 

zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia 

wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. 

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ww. ustawy - w przypadku uwzględnienia przez wojewodę 

zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia 

wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, z uwzględnieniem zmian wynikających 

z zastrzeżeń. 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., 

drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r.  

o dostępie o informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


