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Pani 

Wioletta Tybiszewska 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Żaganiu  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.) zespół 

kontrolny właściwego do spraw pracy wydziału urzędu wojewódzkiego w składzie: 

Beata Mroczkowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (przewodniczący zespołu) 

posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli  

nr 121-1/15 z dnia 22 kwietnia 2015r.  

oraz Andżelika Humienna – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadający upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli Nr 121-2/15 z dnia 22 kwietnia 2015r. 

przeprowadził w okresie od dnia 28 kwietnia 2015r. do dnia 12 maja 2015r. kontrolę 

problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu przy ulicy Dworcowej 9, dotyczącą 

prawidłowości realizacji zadań w zakresie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac 

społecznie użytecznych. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 

2014r. 

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymała Pani w dniu 15 czerwca 2015r. Pismem 

z dnia 19 czerwca 2015r., znak: PUP.ON.09.04.2015 wniosła Pani zastrzeżenie do projektu 

wystąpienia pokontrolnego. Po dokonaniu analizy oddalono w całości wniesione zastrzeżenie, 

o czym została Pani poinformowana w piśmie z dnia 30 czerwca 2015r.  

W związku z powyższym przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Ustalenia organizacyjne: 

Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu kieruje: 

1. Pani Wioletta Tybiszewska powołana na stanowisko Dyrektora Urzędu Pracy  

w Żaganiu z dniem (*). 

2. Pan Krzysztof Sołtysiak powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Żaganiu Filia Szprotawa z dniem (*).  

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu posiadają 

upoważnienia Starosty Żagańskiego do załatwiania w imieniu starosty spraw wynikających  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

  



z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów  

o postępowaniu administracyjnym. Ponadto posiadają upoważnienia do składania oświadczeń 

woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności urzędu.  

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu działa na podstawie Statutu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Żaganiu nadanego uchwałą Nr XL/5/2006 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia  

25 sierpnia 2006r. (zmieniony Uchwałą Nr IX.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia  

23 września 2011r. oraz Uchwałą Nr II.8.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 

2014r.) oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą  

Nr 350/2009 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 31 grudnia 2009r., w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu (zmieniony: Uchwałą  

Nr 36/2011 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 8 marca 2011r. oraz Uchwałą Nr 72/2011  

z dnia 20 lipca 2011r., Uchwałą Nr 90/2011 z dnia 20 września 2011r., Uchwałą Nr 126/2012 

z dnia 15 lutego 2012r., Uchwałą Nr 218/2013 z dnia 8 lutego 2013r., Uchwałą Nr 470/2014  

z dnia 27 lutego 2014r., Uchwałą Nr 537/2014 z 7 listopada 2014r.). 

Na dzień 31 grudnia 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu zatrudnione 

były 55 osoby, w tym 16 w Filii PUP w Szprotawie. Zadania z zakresu objętego kontrolą  

tj. prace interwencyjne, roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne do dnia  

31 października 2014r. realizowane były w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego 

Urzędu Pracy w Żaganiu przez 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku specjalisty  

ds. programów. W wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych od dnia 1 listopada 

2014r. wyodrębniono Dział Promocji Zatrudnienia, w którym zatrudnionych jest  

5 specjalistów ds. programów, w tym ww. zadania realizuje 2 pracowników. Pracę ww. 

komórki nadzoruje bezpośrednio Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia, który podlega 

bezpośrednio pod Dyrektora PUP w Żaganiu. Czynności dotyczące rozpatrywania wniosków  

i realizacji umów dokonywane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu. Natomiast  

w Filii PUP w Szprotawie realizowane są działania dotyczące przyjmowania dokumentów  

w zakresie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użyteczne. Ponadto 

pracodawcy z terenu Szprotawy, Małomic i Niegosławic mają możliwość podpisywania 

umów w sprawie organizowania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz porozumień  

w sprawie prac społecznie użytecznych w Filii PUP w Szprotawie. 

Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu jest Powiat Żagański 

obejmujący miasta i gminy Żagań i Iłowa, miasto Gozdnica oraz gminy Wymiarki  

i Brzeźnica.  Natomiast terenem działania Filii urzędu jest Szprotawa obejmująca miasta  

i gminy Szprotawa i Małomice oraz gminę Niegosławice.  

W toku kontroli ustalono, iż ogólna liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosła 4.932,  

z czego 859 z prawem do zasiłku oraz 4.073 bez prawa do zasiłku.  

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

Ustalono, iż w 2014r. na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową 

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaplanował środki Funduszu Pracy w wysokości 8 713,00 

tys. zł, w ramach, których wydatkowana została kwota w wysokości 8 613,40 tys. zł.  



Ww. środki Funduszu Pracy zostały zaangażowane w 98,88%. W 2014 roku liczba osób, 

które rozpoczęły udział w podstawowych formach aktywizacji w ramach programów 

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu 

Pracy wynosiła 2 206 osób.  

Kontrolą objęto dokumentację związaną z realizowaniem przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Żaganiu zadań z zakresu prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac 

społecznie użytecznych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w okresie od 1 stycznia 

2014r. do 31 grudnia 2014r. Podczas czynności kontrolnych analizie poddano 100% robót 

publicznych i prac społecznie użytecznych oraz 50 % prac interwencyjnych.  

 Szczegółowy podział oraz wydatkowanie środków Funduszu Pracy na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej w roku 2014 przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Forma aktywizacji 
Plan na rok 2014 

(tys. zł) 

Wykonanie  

na dzień 

31.12.2014r. 

(tys. zł) 

Liczba uczestników 

1. Prace interwencyjne 2 484,7 2 457,4 580 

2. Roboty publiczne 42,1 41,2 4 

3. Prace społecznie użyteczne   276,8 274,8 553 

4. Pozostałe aktywne formy 5 839,4 5 830,9 1066 

5. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 70,00 9,1 3 

Razem 8 713,0 8 613,4 2206 

Zespół kontrolny ustalił, że znaczną część środków Funduszu Pracy w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Żaganiu przeznaczono na realizację prac interwencyjnych. Ustalono,  

iż średnia kwota wydatkowana na jedną osobę w przedmiocie organizacji robót publicznych 

wynosiła 10 299,61 zł, prac interwencyjnych 4 236,89 zł oraz prac społecznie użytecznych 

496,93 zł. 

1. Ocena prawidłowości rozpatrywania wniosków i realizacji umów o organizację 

robót publicznych oraz prac interwencyjnych. 

W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu organizował prace interwencyjne  

i roboty publiczne na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie rozporządzenia MPiPS w sprawie organizowania 

prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 

opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (w 2014 r. obowiązywały dwa 

rozporządzenia regulujące w/w kwestie – pierwsze z dnia 7 stycznia 2009r. i kolejne  

z dnia 30 czerwca 2014r., które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014r.). Ponadto 

Zarządzeniem Nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Żaganiu z dnia 2 lutego 



2009r. powołała została komisja do oceny ofert na usługi oferowane przez PUP w ramach 

aktywizacji.  

Na podstawie ww. zarządzenia ustalono, iż wnioski rozpatrywane są przez komisję 

powołaną przez Dyrektora PUP w Żaganiu w oparciu o kryteria oceny wniosków  

tj.: zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu zawartej umowy, 

wysokość proponowanej stawki wynagrodzenia dla pracownika, proponowane warunki 

zatrudnienia na wnioskowanym stanowisku, możliwość rozwoju zawodowego osób 

bezrobotnych, liczba miejsc pracy mająca wpływ na ograniczenie zjawiska bezrobocia. 

Następnie Dyrektor PUP w Żaganiu zawiadamia wnioskodawcę o podjętej decyzji i terminie 

zawarcia umowy.  

Ustalono, iż wnioski o organizacje prac interwencyjnych i robót publicznych 

rozpatrywane są na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych. 

W roku 2014 do Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu wpłynęły 2 wnioski  

o zorganizowanie robót publicznych złożone przez Urząd Miasta w Żaganiu, w których 

wskazano, jako pracodawcę Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu. Ustalono, iż wszystkie 

wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie z zachowaniem 30 dniowego terminu określonego 

przepisami. Ustalono, iż umowy były zawierane pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żaganiu, a Dyrektorem Urzędu Pracy w Żaganiu działającym z upoważnienia 

Starosty Powiatu Żagańskiego.  

Ponadto ustalono, że w okresie obowiązywania wymogu kierowania do robót 

publicznych osób bezrobotnych określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy tj. do dnia 26 maja 2014r., kierowani przez PUP Żaganiu 

bezrobotni spełniali kryteria określone w ww. art. 49. Ustalono, iż do uczestnictwa  

w robotach publicznych skierowano 15 osób bezrobotnych, w tym 4 osoby podjęły  

ww. formę pomocy. Ze skierowanymi osobami zawierane były umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy na stanowiskach określonych w umowie tj. na stanowisku pomoc 

kuchenna (2 osoby) oraz kucharz (2 osoby). Refundacja świadczeń na 1 miejsce pracy  

w ramach robót publicznych w kwocie 1.680,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

wypłacana była zgodnie z zawartą umową. Niemniej jednak wnioski o zwrot poniesionych 

wydatków w ramach robót publicznych zostały złożone na nieodpowiednich drukach – druki 

dotyczyły prac interwencyjnych. W przedmiotowej kwestii Kierownik Działu Promocji 

Zatrudnienia wyjaśnił, iż omyłka mogła wynikać z niedopatrzenia ze strony wnioskodawcy  

i pracownika merytorycznego.  

Ustalono, że w umowach w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych 

zawarto zapis, że w razie braku limitowanych środków z Funduszu Pracy Urząd rozwiąże 

umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przedmiotowej kwestii 

Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia kontrolowanej jednostki wyjaśnił, że zapis jest 

zabezpieczeniem sytuacji dotyczącej braku środków Funduszu Pracy na koncie PUP, mimo 

posiadanej decyzji finansowej o przyznaniu środków limitowanych na dany rok. Wyjaśniono 

ponadto, iż w urzędzie pracy nie było przypadków rozwiązania umów z pracodawcami  

z powodu braku limitowanych środków. Niemniej jednak powyższy zapis zawarty  

w umowach podpisanych pomiędzy pracodawcą a Starostą nie znajduje odzwierciedlenia  



w obowiązujących przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

aktów wykonawczych w zakresie organizowania robót publicznych. 

Zespół kontrolny ustalił, iż na dzień kontroli 4 osoby zakończyły roboty publiczne,  

w tym 2 osoby powróciły do rejestru bezrobotnych.  

Jednocześnie ustalono, że PUP Żagań realizował obowiązek wynikający z art. 59b 

ustawy o promocji zatrudnienia (…) dotyczący poddawania do publicznej wiadomości 

wykazów pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o zorganizowanie robót 

publicznych poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 30 dni.  

W roku 2014 do Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu wpłynęło łącznie 191 wniosków 

o zorganizowanie prac interwencyjnych, z czego 7 przypadkach wnioski pozostały bez 

rozpatrzenia, ponieważ pracodawcy wycofali wnioski przed ustaleniem terminu komisji.  

Do realizacji zostały przekazane 184 wnioski rozpatrzone pozytywnie. Ustalono,  

iż w 6 przypadkach umowy zostały rozwiązane na wniosek pracodawcy przed przystąpieniem 

do ich realizacji.  

Ustalono, iż w 13 przypadkach zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia wniosku  

nie zawierały informacji w zakresie wskazania kwoty przyznanej refundacji, natomiast  

w umowach określono niższą kwotę refundacji niż kwota proponowana przez pracodawcę  

( dot. umów numer: (*),(*),(*),(*),(*),(*),(*),(*),(*),(*),(*),(*). Fakt podjętej przez starostę 

decyzji został uwzględniony dopiero w umowach. Niemniej jednak zgodne z § 5 ust. 6 

rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych (…) 

oraz analogicznie z § 4 ust. 8 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2014r. starosta w terminie  

30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku  

i podjętej decyzji, tj. wskazuje szczegóły podjętego rozstrzygnięcia.  

W roku 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zawarł z pracodawcami 184 

umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych, w tym 100 w ramach pomocy publicznej  

w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się szczególnie 

niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji.  

Jednocześnie ustalono, że w ww. umowach zawarto również zapis o możliwości 

rozwiązania umowy przez Urząd Pracy z zachowaniem 2 tygodniowego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku braku limitowanych środków z Funduszu Pracy.  

Do uczestnictwa w pracach interwencyjnych skierowano 722 osoby bezrobotne,  

z czego 580 podjęło ww. formę aktywizacji. Ze skierowanymi osobami zostały zawarte 

umowy o pracę m.in. na stanowiskach: robotnik gospodarczy, sprzedawca, sprzątaczka, 

pomoc kucharza, konserwator – palacz CO, rzemieślnik – konserwator, asystent nauczyciela, 

fizjoterapeuta, magazynier, sekretarka, księgowa, opiekun osób starszych, florysta, 

rejestratorka, kierowca, woźny, pracownik leśny, operator maszyn, pakowacz, dozorca, 

murarz, monter rusztowań, traktorzysta, ślusarz, monter instalacji sanitarnych, pracownik 

myjni, kelner, ślusarz-tokarz, elektryk, monter urządzeń chłodniczych, dekarz, fakturzysta, 

szwaczka, dyspozytor, asystent rodzinny, młodszy bibliotekarz, pomoc administracyjna, 

specjalista reintegracji zawodowej i społecznej, pomoc nauczyciela, opiekun środowiskowy, 



pracownik administracyjny, opiekun dzieci i młodzieży, specjalista ds. sprzedaży, doręczyciel 

poczty, referent finansowo-księgowy 

W pozostałym zakresie dotyczącym realizacji przez PUP Żagań zadań z zakresu 

organizowania prac interwencyjnych zespół kontrolny nie stwierdził uchybień. Prace 

interwencyjne realizowane były u uprawnionych do skorzystania z przedmiotowej formy 

pomocy pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą, a Dyrektorem 

Urzędu Pracy działającym z upoważnienia Starosty. Refundacja kosztów wynagrodzeń, 

nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne odbywała się na podstawie składanych przez 

pracodawcę wniosków o zwrot poniesionych wydatków. Ustalono, iż okres refundacji 

zawartych umów nie przekraczał 12 miesięcy, a kwoty refundacji ustalone były zgodnie  

z obowiązującym w tym zakresie przepisami. Ponadto w przedmiotowym zakresie zachowana 

została procedura przyznawania pomocy de minimis. Jednocześnie kierowane do zatrudnienia 

osoby bezrobotne spełniały wymóg z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, a w przypadku umów zawartych w ramach pomocy publicznej w formie 

subsydiów płacowych z artykułu 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008.  

2. Ocena prawidłowości przeprowadzania postępowań związanych  

z organizowaniem prac społecznie użytecznych. 

Zespół kontrolny ustalił, iż w okresie objętym kontrolą, na 9 gmin działających  

na terenie powiatu Żagańskiego, 7 gmin (tj.: Urząd Miejski: w Żaganiu, w Gozdnicy,  

w Małomicach i w Szprotawie oraz Urząd Gminy: w Niegosławicach, w Wymiarkach 

i w Iłowie), przesłało roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych w terminie wynikającym z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizowania 

prac społecznie użytecznych, tj. do dnia 31 stycznia 2014r. Plan potrzeb zawierał dane 

wynikające z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Niemniej jednak w przedmiotowym zakresie 

zespół kontrolny ustalił, iż w treści planów potrzeb 6 gmin ( tj. Małomice, Żagań,  

Iłowa, Niegosławice, Wymiarki oraz Gozdnica) powołało nieobowiązujące rozporządzenie 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania 

prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 1745), które to rozporządzenie straciło 

moc z dniem 2 sierpnia 2011r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. 

Ustalono, iż na podstawie przekazanych planów potrzeb Dyrektor PUP w Żaganiu 

działając z upoważnienia Starosty Powiatu Żagańskiego zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych zawarł z gminami  

7 porozumień dotyczących wykonywania prac społecznie użytecznych.  

Jednocześnie ustalono, że w porozumieniach w sprawie organizacji prac społecznie 

użytecznych również zawarto zapis, który stanowi, że w razie braku limitowanych środków  

z Funduszu Pracy Urząd rozwiąże umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu 

wypowiedzenia.  

Do uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych skierowano 563 osoby 

bezrobotne, z czego 553 podjęło ww. formę aktywizacji. 



W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakres prac 

wykonywanych przez osoby skierowane obejmował m.in. prace porządkowe, gospodarcze, 

konserwacyjne, naprawcze, hydrauliczne, malarskie, dekarskie, elektryczne, roboty drogowe, 

dowożenie dzieci do szkoły, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Uczestnicy 

otrzymywali świadczenie zgodnie z art. 73a ust. 3 ustawy, tj. w wysokości nie niższej niż 6 zł 

za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, a refundacja kwoty świadczeń 

ze środków Funduszu Pracy należnej gminie zgodnie z zawartym porozumieniem, 

następowała na pisemny wniosek gminy, adekwatnie do § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

wykonywania prac społecznie użytecznych. Ustalono, że do wykonywania prac społecznie 

użytecznych kierowane były osoby bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy opieki 

społecznej na podstawie skierowania wydanego przez Starostę.  

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

W zakresie realizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie 

użytecznych ustalono następujące uchybienia: 

1. Niepowiadomienie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku dot. prac 

interwencyjnych w zakresie wysokości przyznanej refundacji.  

2. Zawieranie w umowie w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót 

publicznych oraz w porozumieniu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych 

zapisu o rozwiązaniu przez urząd umowy lub porozumienia z zachowaniem  

2 tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku braku limitowanych środków  

z Funduszu Pracy, niewynikającego z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia (…) 

oraz aktów wykonawczych do ww. form aktywizacji.  

3. Dokonywanie zwrotu poniesionych wydatków w ramach robót publicznych  

na podstawie wniosków złożonych na nieodpowiednim druku.  

4. Przyjmowanie rocznych planów potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych, w których gminy powoływały nieobowiązujące rozporządzenie Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac 

społecznie użytecznych.  

Zalecenie, pouczenia, uwagi i wnioski: 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli zaleca się podjęcie następujących działań: 

1. Zawieranie w umowach w sprawie organizacji prac interwencyjnych i robót 

publicznych oraz w porozumieniach dot. organizacji prac społecznie użytecznych 

zapisów wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

(…) oraz aktów wykonawczych. 

Ponadto pismem z dnia 19.06.2015r., znak: PUP.ON.09.04.2015 Pani Wioletta 

Tybiszewska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu w odpowiedzi na przekazany 

projekt wystąpienia pokontrolnego złożyła wyjaśnienia dotyczące pozostałych uchybień 

ustalonych w trakcie czynności kontrolnych. Dyrektor PUP poinformowała, iż w roku 2015 

pisma o sposobie rozpatrzenia wniosku zawierają informację o wysokości przyznanej 

refundacji, a roczne plany potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 



zostały złożone zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzaniem. Ponadto wskazała,  

że pracowników przyjmujących wnioski zobowiązano do zwracania szczególnej uwagi  

na prawidłowy wzór wniosku. 

Biorąc pod uwagę powyższe przekazuję następujące uwagi i wnioski: 

1. Zgodnie z § 4 ust. 8 rozporządzenia w sprawie organizowania prac interwencyjnych  

i robót publicznych (…) starosta informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia 

wniosku i podjętej decyzji. W związku z tym zasadne jest precyzyjne informowanie 

wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosków ze wskazaniem szczegółów 

podjętej przez Dyrektora decyzji. 

2. Przy przyjmowaniu dokumentów należy zwrócić uwagę na zasady postępowania 

wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego w szczególności w zakresie 

zgodności składanych wniosków o zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów  

z formą pomocy jaka została mu udzielona.  

3. Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa 

rozporządzenie z dnia 22.07.2011r., które weszło w życie z dniem 02.08.2011r. Należy 

więc zwrócić uwagę, aby w rocznych planach potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych gminy powoływały aktualnie obowiązujące rozporządzenie. 

Jednocześnie informuję, iż 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. Ponadto jednostka kontrolowana  

w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag  

i wniosków. 

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 Żaganiu, drugi 

egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

Otrzymują 

1. Adresat 

2. a/a 

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

o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm.) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 

  


