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Gorzów Wlkp. dnia 10 lipca 2014 r. 

PS-III.862.9.2014.MKro 

Pan  

Józef Tarniowy 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Żarach 

 

 

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 2013 r., 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 4 czerwca 2014 r.  

do dnia 11 czerwca 2014 r. kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach 

przy ulicy Mieszka I 15. Przedmiot kontroli obejmował efektywność instrumentów rynku 

pracy. Kontrola obejmowała lata 2012 - 2014. 

 

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

 

Wydatki Funduszu Pracy przeznaczone na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację 

zawodową w roku 2012. 

Ustalono, że w 2012 r. na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową 

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaplanował środki Funduszu Pracy w wysokości  

7 523 100,00 zł, w ramach których wydatkowana została kwota 7 259 899,27 zł. W 2012 roku 

liczba osób, które rozpoczęły udział w podstawowych formach aktywizacji  

w ramach programów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych ze środków Funduszu 

Pracy wynosiła 2543 osoby. Szczegółowy podział oraz wydatkowanie w/w środków 

Funduszu Pracy w roku 2012 przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Forma aktywizacji 
Plan na rok 

2012 

Wykonanie  

na dzień 

31.12.2012 r. 

Liczba osób 

rozpoczynających 

udział  

w aktywnych 

formach 

w roku 2012 

Liczba osób, 

które 

ukończyły 

udział w 

programie 

Liczba osób, 

które po 

zakończeniu 

udziału  

w programie 

uzyskały 

zatrudnienie 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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1. Staż  

(razem z kosztami 

badań lekarskich, 

kosztami przejazdu  

i koszami 

zakwaterowania) 1 718 561,00  1 710 643,01 546  438 248 

2. Jednorazowe środki  

na podjęcie działalności 

gospodarczej 
2 328 420,00 2 207 785,27 150 149 149 

3. Refundacja kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska 

pracy  1 645 856,00 1 601 387,56 230 230 230 

4. Szkolenia (razem  

z kosztami badań 

lekarskich, kosztami 

przejazdu i kosztami 

zakwaterowania) 331 266,00 322 442,18 135 136 61 

5. Prace interwencyjne 

614 179,00   606 687,73 178 162 140 

6. Roboty publiczne 

375 886,00 364 888,68 51 51 43 

7. Prace społecznie 

użyteczne 285 064,00 281 667,95 1159 1159 721 

8. Pozostałe aktywne 

formy)  223 868,00 164 396,89 94  85 12 

 

Razem 7 523 100,00 7 259 899,27 2543 2410 1604 

 

W obszarze podstawowych instrumentów rynku pracy, najwyższą kwotę środków Funduszu 

Pracy przeznaczono na przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, organizację staży dla osób bezrobotnych oraz refundację kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy.  

Ustalono, iż wydatkowane w roku 2012 środki Funduszu Pracy na łagodzenie skutków 

bezrobocia i aktywizację zawodową zostały zaangażowane w 96,50 % zgodnie z planem 

finansowym.  

 

Wydatki na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne 

oraz prawidłowość przeprowadzania postępowań związanych z przyznawaniem dotacji:  

 

W toku kontroli szczegółowej analizie poddano prawidłowość wydatkowania środków  

na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.  

Zespół kontrolny ustalił, że w 2012 r. wpłynęło łącznie 188 wniosków o przyznanie 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Spośród wszystkich złożonych 

wniosków 150 zostało rozpatrzonych pozytywnie, w tym jedna osoba złożyła podanie 

o odstąpienie od zawartej umowy i zwróciła przyznaną dotację w kwocie 14 069,80 zł 

(dotacja wraz z odsetkami ustawowymi). Negatywnie rozpatrzonych zostało 30 wniosków  

a powodem nieprzyznania dotacji był fakt nieuzyskania wymaganej liczby punktów 

przyznawanych w ramach oceny wniosków. Ponadto 4 wnioski zostały wycofane przez 

wnioskodawców natomiast pozostałe 4 nie zostały merytorycznie rozpatrzone przez komisję 
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w związku z niespełnianiem wymogów formalnych. Zespół kontrolny ustalił, że w przypadku 

dwóch wniosków zawierających braki formalne urząd pracy nie wezwał wnioskodawców  

do ich uzupełnienia w formie pisemnej jak również nie powiadomił w formie pisemnej  

o sposobie rozpatrzenia złożonych wniosków. Jak wynika z notatek służbowych z dnia 

23.04.2012 r. i 02.08.2012 r. sporządzonych przez Panią Paulinę Klikuszowian - specjalistę 

ds. programów, zarówno o konieczności uzupełnienia braków formalnych jak i sposobie 

rozpatrzenia wniosków bezrobotni zostali powiadomieni telefonicznie. 

Ustalono, że kwota wydatkowanych środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dotacji  

w roku 2012 r. wyniosła 2 207 785,27 zł co stanowi 30,41 % wszystkich wydatków 

poniesionych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wysokość przyznawanych 

środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej była zróżnicowana i kształtowała się  

w obrębie od 8 879,56 zł do 20 000,00 zł.  

Zespół kontrolny ustalił, że w 2012 r. przyznawanie osobom bezrobotnym jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywało się zgodnie z obowiązującymi  

przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy  

jak również obowiązujących w badanym okresie rozporządzeń Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  

oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (pierwsze  

z dnia 25 lipca 2011 r. oraz kolejne  z dnia 26 kwietnia 2012 r.). Ponadto zespół kontrolny 

ustalił, że w badanym okresie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach obowiązywał 

wewnętrzny regulamin przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej  

oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach wprowadzony 

zarządzeniem Nr 23/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia  

22 listopada 2011 r. Jednocześnie jak wynika z akt kontroli (pisemna informacja Pani Żanety 

Wójcickiej kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Żary z dnia 11.06.2014 r.)   

wraz ze wejściem w życie w dniu 30.04.2012 r. nowego rozporządzenia MPiPS  

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w obszarze refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  

ze środków Funduszu Pracy, w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w/w 

rozporządzeniem, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach zaczął obowiązywać nowy 

regulamin dotyczący przedmiotowego zakresu, niemniej jednak regulamin ten nie został 

wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach ani też nie 

został podpisany przez Dyrektora kontrolowanej jednostki. Stwierdzić zatem należy,  

iż w/w wewnętrze uregulowania stanowią wyłącznie projekt regulaminu niemający mocy 

obowiązującej a zatem nie powinny być powoływane w treści korespondencji dotyczącej 

przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Podkreślenia 

wymaga jednak fakt, iż w obszarze objętym kontrolą aktami nadrzędnymi są ustawa  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie wykonawcze 

regulujące kwestie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 

dla osób bezrobotnych, których przepisy były prawidłowo stosowane przez PUP Żary  
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w procesie przyznawania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.     

W trakcie kontroli ustalono, że złożone przez bezrobotnych wnioski rozpatrywane były przez 

zespół powoływany przez Dyrektora PUP Żary a ich ocena polegała na szczegółowej analizie 

wniosku oraz jego indywidualnej prezentacji przez wnioskodawcę. Przy przyznawaniu 

środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Żarach kierował 

się przede wszystkim następującymi kryteriami: przewidywaną efektywnością ekonomiczną 

planowanego przedsięwzięcia, celowością przeznaczenia wnioskowanych środków, 

poprawnością merytoryczną oraz realnością planu przedsięwzięcia, kwalifikacjami  

i doświadczeniem wnioskodawcy umożliwiającymi prowadzenie zamierzonej działalności 

oraz pozostawaniem wnioskodawcy w grupie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy. W każdym przypadku wniosek był analizowany przez zespół oceny wniosków  

oraz opiniowany przez doradcę zawodowego poprzez sporządzenie oceny dotyczącej 

predyspozycji wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej  

we wniosku oraz wykonywania przez niego określonych prac i czynności zawodowych 

związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej. Bezrobotni, których wnioski 

rozpatrzone zostały pozytywnie otrzymywali środki finansowe na podstawie umowy zawartej 

ze starostą. 

Zespół kontrolny ustalił, że w ramach podpisanych umów przeważająca część prowadzonej 

działalności obejmowała następujące obszary: sprzedaż detaliczna i hurtowa, fryzjerstwo  

i zabiegi kosmetyczne, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, roboty budowlane 

i stolarka budowlana. Pozostałe obszary działalności stanowiły m.in. produkcja mebli, 

działalność agencji reklamowych, restauracje i inne placówki gastronomiczne, specjalistyczne 

sprzątanie, działalność taksówek osobowych, działalność w zakresie architektury oraz 

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.  

Z akt kontroli wynika,  że wszyscy bezrobotni, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą 

w ramach zawartych umów prowadzili działalność gospodarczą przez wymagany przepisami 

okres co najmniej 12 miesięcy. Ustalono, że 1 osoba po podpisaniu umowy i otrzymaniu 

środków złożyła wniosek o rozwiązanie zawartej umowy. W związku z powyższym 

odstąpiono od realizacji umowy a wnioskodawca dokonał zwrotu otrzymanych środków. 

Jednocześnie zespół kontrolny ustalił, że spośród wszystkich 149 osób,  

które rozpoczęły działalność w związku z przyznanymi środkami Funduszu Pracy, jedynie 14 

osób powróciło do rejestru osób bezrobotnych po upływie wymaganego terminu 12 miesięcy. 

Osoby te prowadziły działalność w obszarze sprzedaży hurtowej i detalicznej (5 osób), 

specjalistycznego sprzątania (5 osób), działalności usługowej związanej z administracją biura 

(1 osoba), działalności usługowej wspomagającej transport lądowy (1 osoba), działalności 

usługowej związanej z zagospodarowaniem terenu (1 osoba) oraz nauki języków obcych  

(1 osoba). Pozostali wnioskodawcy nie powrócili do rejestru bezrobotnych Powiatowego 

Urzędu Pracy w Żarach, co przedkłada się na wysoką efektywność działań kontrolowanej 

jednostki w obszarze przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Stwierdzić zatem należy, że środki Funduszu Pracy na dofinansowanie podjęcia działalności 

gospodarczej przez osoby bezrobotne były wydatkowane zgodnie z zasadami efektywnego 

gospodarowania.  
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Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej w ramach programów  

na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej. 

Ogólna efektywność zatrudnieniowa i kosztowa 

 

Ustalono, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach na dzień 31.12.2011 r. 

zarejestrowanych było 5.959 osób bezrobotnych. W 2012 roku z tytułu podjęcia pracy 

niesubsydiowanej wyrejestrowanych zostało 3.218 osób. 

Ogólna efektywność zatrudnieniowa, tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia, liczona poprzez 

podzielenie liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej  

w 2012 roku przez liczbę osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy na dzień 

31.12.2011 r. wyniosła 54%. 

Ogólna efektywność kosztowa, tj. koszt ponownego zatrudnienia, ustalona w wyniku 

podzielenia kwoty wydatków ogółem poniesionych na aktywne formy aktywizacji zawodowej 

w 2012 roku w stosunku do liczby osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia 

pracy niesubsydiowanej w 2012 roku wynosiła 2 256,03 zł.  

Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa przyznania bezrobotnym środków na podjęcie 

działalności gospodarczej oraz koszt uczestnictwa w programie  

 

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Żarach przyznał  

ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej 150 

osobom bezrobotnym. W związku z faktem, iż jedna osoba zwróciła przyznaną dotację przed 

uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ze środków Funduszu Pracy 

przeznaczonych na przedmiotową formę aktywizacji skorzystało 149 osób bezrobotnych  

na łączną kwotę 2 207 785,27 zł.  Ustalono, że wszystkie osoby które podjęły działalność  

w ramach przyznanych środków zakończyły udział w programie i prowadziły działalność 

gospodarczą przez wymagany okres 12 miesięcy natomiast w okresie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia udziału w programie 14 osób zarejestrowało się ponownie w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Żarach. 

Efektywność zatrudnieniowa przyznania bezrobotnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej to miara wskazująca na odsetek osób, które w okresie do 3 miesięcy  

od zakończenia uczestnictwa w programie uzyskały zatrudnienie. Wskaźnik ustalono  

w wyniku podzielenia liczby osób, które po zakończeniu 12 miesięcznego okresu 

prowadzenia działalności gospodarczej określonej w umowie nie zarejestrowały się  

w powiatowym urzędzie pracy w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału  

w programie (135 osób) w stosunku do ogólnej liczby osób, które zakończyły udział  

w programie (149 osób). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach efektywność 

zatrudnieniowa dotacji kształtowała się na poziomie 90,6 %. 

Koszt uczestnictwa w programie informujący o koszcie uczestnictwa jednej osoby w danej 

formie wsparcia i stanowiący stosunek kwoty faktycznych wydatków poniesionych  

na finansowanie działalności gospodarczej do liczby osób które podjęły działalność 

gospodarczą w ramach przyznanego dofinansowania wynosił 14 817,35 zł.  
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Efektywność kosztowa liczona poprzez podzielenie kwoty poniesionych wydatków  

na finansowanie działalności gospodarczej przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału  

w tej formie aktywizacji nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy w okresie  

3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w programie wynosiła 16 353,96 zł. Efektywność 

kosztowa jest to wariant kosztu uczestnictwa w programie odnoszący się do osób,  

które w okresie do 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w programie uzyskały 

zatrudnienie. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą Powiatowy Urząd 

Pracy w Żarach stosował wielokierunkowe wsparcie osób bezrobotnych w postaci 

instrumentów rynku pracy. Środki Funduszu Pracy w najwyższej kwocie przeznaczono  

na finasowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, staży oraz refundacji kosztów 

wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Najwyższy odsetek osób, które uzyskały 

zatrudnienie po zakończeniu danej formy aktywizacji dotyczy osób korzystających  

z refundacji i dotacji (100%) oraz prac interwencyjnych (86,42%). Ogólna efektywność 

zatrudnieniowa kształtowała się na poziomie 54% natomiast koszt ponownego zatrudnienia 

wynosił 2 256,03 zł. Analiza akt kontroli wskazuje, że jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej stanowią w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach formę 

aktywizacji cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych jak również 

charakteryzują się wysoką efektywnością kształtującą się na poziomie 90,6 %. 

Biorąc pod uwagę realizację zadań mających na celu uzyskanie jak najwyższej efektywności 

w obszarze instrumentów rynku pracy, w szczególności dotyczących dofinansowania  

na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, zespół kontrolny stwierdził,  

iż powstałe w toku kontroli uchybienia dotyczące prawidłowości postępowań 

administracyjnych w obszarze przyznawanych dotacji wystąpiły w sposób incydentalny, 

miały charakter wyłącznie formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej 

działalności zarówno w zakresie finansowym jak i wykonywania zadań jak również nie miały 

wpływu na efektywność kontrolowanej jednostki w obszarze dofinansowania podjęcia 

działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.  

 

Biorąc  pod uwagę powyższe, zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie.   

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Zespół kontrolny ustalił, że dwie osoby bezrobotne, których wnioski o przyznanie 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawierały braki formalne,  

nie zostały poinformowane w formie pisemnej o konieczności uzupełnienia w/w braków 

jak również nie uzyskały pisemnej informacji o sposobie rozpoznania złożonego wniosku. 

Obowiązujące w badanym okresie rozporządzenie MPiPS w sprawie dokonywania  

z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej wskazuje natomiast na konieczności powiadamiania wnioskodawcy w formie 

pisemnej o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o dofinansowanie.  

Wymóg zachowania formy pisemnej w postępowaniu administracyjnym reguluje 
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jednocześnie zasada pisemności określona przepisami ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego. Ponadto ustalono, że stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Żarach od dnia 30.04.2012 r. wewnętrzny regulamin przyznawania bezrobotnym 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie 

do spółdzielni socjalnej oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach 

nie zawierał podpisu osoby upoważnionej do jego wydania i tym samym stanowił jedynie 

projekt regulaminu.   

 

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli zaleca się podjęcie następujących działań: 

1. Informowanie wnioskodawców w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia 

wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz o konieczności uzupełnienia braków formalnych wniosku. 

2. Stosowanie obowiązujących wewnętrznych uregulowań dotyczących 

przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 

uprawnionym osobom. 

 

Na podstawie art. 113 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. 

 

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Żarach, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy  

w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 
 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


