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Gorzów Wlkp. dnia 22 stycznia 2016 r. 

 

PS-III.862.23.2015.MKro 

Pani 

Sabina Marciniak 

Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy 

w Krośnie Odrzańskim 

 

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: 

1. Marta Krompaszczyk – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (przewodniczący zespołu) posiadający 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli nr 315-1/15  

z dnia 18.11.2015r.  

2. Andżelika Humienna – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadający upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego do przeprowadzenia kontroli Nr 315-2/15 z dnia 18.11.2015r. 

przeprowadził w okresie od dnia 23 listopada 2015r. do dnia 7 grudnia 2015r. kontrolę 

problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Piastów 10 B 

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. Kontrola została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym przez 

Wojewodę Lubuskiego Rocznym Planem Kontroli na rok 2015.  

Ustalenia organizacyjne: 

Kierownictwo Urzędu: 

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. funkcję Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy pełniła Pani Ewa Kęsek zatrudniona na w/w stanowisku  

w okresie od 8 października 2013r. do 7 kwietnia 2015r. Pani Ewa Kęsek posiadała 

upoważnienie Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. m.in. do realizowania zadań  

z zakresu objętego kontrolą tj. do składania oświadczeń woli, w tym zawierania umów 

cywilnoprawnych związanych z prowadzeniem bieżących zadań powiatu w zakresie realizacji 

form instrumentów rynku pracy objętych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Ponadto do składania oświadczeń woli, w tym zawierania umów cywilnoprawnych 

związanych z prowadzeniem bieżących zadań powiatu w zakresie realizacji form 

instrumentów rynku pracy objętych w/w ustawą została upoważniona z dniem 16 maja 2013r. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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przez Starostę Krośnieńskiego Pani Dorota Eichberger zatrudniona na stanowisku kierownika 

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim.  

Obecnie funkcje kierownicze w kontrolowanej jednostce sprawują Pani Sabina Marciniak 

zatrudniona na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim  

od dnia 8 kwietnia 2015r. oraz Pan Ireneusz Wróbel zatrudniony na stanowisku Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy od dnia 18 maja 2015r.  

 

Podstawy działania i organizacja pracy Urzędu 

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie Statutu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim nadanego Uchwałą Nr XXX/254/2006 Rady Powiatu 

Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Krośnie Odrzańskim. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim jest jednostką 

organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu 

Krośnieńskiego. Siedzibą Urzędu jest Krosno Odrzańskie, a terenem jego działania jest 

Powiat Krośnieński. PUP Krosno Odrzańskie posiada filię, której siedzibą jest miasto Gubin.  

W okresie objętym kontrolą w PUP Krosno Odrzańskie obowiązywał Regulamin 

Organizacyjny wprowadzony Uchwałą Nr 314/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 

15 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim (zmieniony uchwałą Nr 331/2013 Zarządu Powiatu 

Krośnieńskiego z dnia 3 grudnia 2013r.) Z informacji przekazanych przez kontrolowaną 

jednostkę wynika, że na dzień 31.12.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie 

Odrzańskim zatrudnionych było łącznie 55 osób (w tym dwóch pracowników realizowało 

zadania z zakresu objętego kontrolą). W zakresie ogólnej liczby osób bezrobotnych ustalono, 

że na dzień 31 grudnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim 

zarejestrowanych było łącznie 3250 osób bezrobotnych, z czego 523 z prawem do zasiłku 

oraz 2727 bez prawa do zasiłku. 

 

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

Kontrolą objęto dokumentację związaną z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Krośnie Odrzańskim 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 % 

dokumentacji w powyżej wskazanym zakresie.  

W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim nie organizował prac 

interwencyjnych, jako jednej z form aktywizacji wynikającej z ustawy o promocji 

zatrudnienia (…). Z przedłożonego planu podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych 

na zadania przeciwdziałania bezrobociu według algorytmu stanowiącego załącznik  

do uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2014r. 

wynika, że zaplanowane zostały środki FP na realizację prac interwencyjnych  

w roku 2014, niemniej jednak korzystając z upoważnienia do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi programami ujętymi w planie podziału 

środków, Dyrektor PUP Krosno Odrzańskie dokonał zmian w planie finansowym  

Funduszu Pracy przesuwając uprzednio zaplanowane środki na prace interwencyjne 

stosownie do potrzeb. Bowiem biorąc pod uwagę fakt, iż w roku 2014 do kontrolowanej 
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jednostki nie wpłynął ani jeden wniosek o udzielenie pomocy w zakresie organizacji prac 

interwencyjnych, nasuwa się wniosek, iż brak było zainteresowania pracodawców 

przedmiotową formą pomocy.    

Zatem dane dotyczące środków Funduszu Pracy przeznaczonych na łagodzenie skutków 

bezrobocia i aktywizację zawodową przedstawiają się następująco: 

 

Lp. 
Forma aktywizacji 

 

Plan na rok 2014 

w tys. zł 

Wykonanie  

na dzień 

31.12.2014 r. 

w tys. zł 

Liczba uczestników 

2. Roboty publiczne 492,2 483,9 70 

3. 
Prace społecznie 

użyteczne 
44,3 44,3 56 

4. 
Pozostałe aktywne 

formy 
7102,3 6499,6 779 

Razem: 7638,8 7027,8 905 

 

Ogólna informacja na temat procedury rozpatrywania wniosków w przedmiocie form 

aktywizacji objętych zakresem kontroli 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w roku 2014 do Powiatowego Urzędu Pracy  

w Krośnie Odrzańskim wpłynęło 21 wniosków o organizację robót publicznych, z czego 

wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W zakresie prac społecznie użytecznych  

do Urzędu wpłynęło 5 wniosków (również wszystkie rozpatrzone zostały pozytywnie).  

Jednocześnie nie wpłynął żaden wniosek o organizację prac interwencyjnych.   

Z informacji pozyskanych w trakcie czynności kontrolnych wynika, że Powiatowy Urząd 

Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje zadania z zakresu robót publicznych, prac 

interwencyjnych i prac społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia  

i instytucjach runku pracy oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy  

w przedmiotowym zakresie tj. rozporządzenie MPiPS w sprawie organizowania prac 

interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 

opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozporządzenie MPiPS w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych. Kontrolowana jednostka nie posiada 

wewnętrznych regulaminów dotyczących trybu postępowania przy realizacji form aktywizacji 

objętych zakresem kontroli. Z pozyskanych w trakcie czynności kontrolnych informacji 

wynika, że wnioski podlegają rejestracji, a następnie są rozpatrywane według kolejności 

wpływu. Wniosek podlega wstępnej ocenie przez pracownika merytorycznego, natomiast 

decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim. Wnioski mogą być składane w siedzibie 

PUP Krosno Odrzańskie, jak również w Filii Urzędu w Gubinie. Procedura rozpatrywania 

wniosków każdorazowo odbywa się w siedzibie Urzędu, natomiast skierowania dla osób 

bezrobotnych korzystających z przedmiotowych form aktywizacji są wydawane zarówno  

w siedzibie Urzędu w Krośnie Odrzańskim, jak również w Filii w Gubinie dla osób 

bezrobotnych z rejonu gubińskiego. 
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Ocena prawidłowości realizacji zadań związanych z organizowaniem robót publicznych 

W okresie objętym kontrolą do PUP Krosno Odrzańskie wpłynęło 21 wniosków  

o zorganizowanie robót publicznych, z czego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. 

W jednym przypadku wnioskodawca wycofał wniosek i zrezygnował z podpisania umowy.  

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone z zachowaniem 30 dniowego terminu wskazanego  

w rozporządzeniu w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych (…). 

W wyniku pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków, z pracodawcami zawarto 20 umów  

o organizowanie robót publicznych. Roboty realizowane były przez uprawnione  

do organizowania przedmiotowej formy aktywizacji podmioty tj. urzędy miejskie i urzędy 

gminy z terenu powiatu krośnieńskiego. 

Zespół kontrolny ustalił, że umowy w sprawie organizacji robót publicznych zawierają zapis, 

iż w razie braku środków umożliwiających zwrot refundacji, urząd zastrzega sobie możliwość 

rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.  

W ocenie zespołu kontrolnego zapis ten nie wynika z obowiązujących w przedmiotowym 

zakresie przepisów prawa. Bowiem szczegółowe regulacje dotyczące organizacji robót 

publicznych wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

obowiązujących w kontrolowanym okresie dwóch rozporządzeń w sprawie organizowania 

prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 

opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z dnia 7 stycznia 2009 r., a następnie z dnia 

24 czerwca 2014r. Natomiast intencją ustawodawcy w zakresie polityki rynku pracy jest 

zapewnienie realizacji zadań w przedmiocie instrumentów rynku pracy. Należy, bowiem 

podkreślić, że organizacja robót publicznych odbywa się na podstawie umowy cywilno-

prawnej zawartej pomiędzy starostą a organizatorem robót, a zapisy umowy, które nie 

wynikają rozporządzenia mogą być kształtowane swobodnie, jednakże w granicach 

obowiązującego prawa.  

Jednocześnie ustalono, że do wykonywania robót publicznych skierowano łącznie 70 osób 

bezrobotnych uprawnionych do korzystania z przedmiotowej formy aktywizacji, 

którzy podjęli pracę m.in. na stanowiskach robotnika gospodarczego, pomocy 

administracyjnej, woźnej, pracownika zieleni czy też robotnika budowlanego. Spośród w/w 

osób 7 zostało zatrudnionych u pracodawców po okresie refundacji, natomiast 49 osób 

zarejestrowało się ponownie w PUP Krosno Odrzańskie jako osoby bezrobotne. Pozostałe 

osoby nie zarejestrowały się w PUP Krosno Odrzańskie.  

 

Ocena prawidłowości realizacji zadań związanych z organizowaniem prac społecznie 

użytecznych 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy  

w Krośnie Odrzańskim realizował w roku 2014 prace społecznie użyteczne jako instrument 

rynku pracy dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń 

pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prace były organizowane na terenie następujących 

gmin powiatu krośnieńskiego: Bytnica, Maszewo, Krosno Odrzańskie i Dąbie.  
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Wszystkie w/w gminy w zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych przekazały do dnia 31 stycznia 2014r. roczne 

plany potrzeb w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych. Na podstawie  

w/w planów oraz składanych przez Gminy wniosków o organizowanie prac społecznie 

użytecznych zostały zawarte porozumienia w sprawie wykonywania prac społecznie 

użytecznych. 

Po analizie przekazanych przez PUP Krosno Odrzańskie dokumentów zespół kontrolny 

zwraca uwagę na fakt, iż w wykazy osób uprawnionych, które zostały skierowane do prac 

społecznie użytecznych lub odmówiły przyjęcia propozycji ich wykonywania przekazywane 

przez starostę do właściwych kierowników ośrodków pomocy społecznej, w terminie do dnia 

10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni nie zawierały wszystkich obligatoryjnych 

elementów wynikających z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

Zgodnie, bowiem z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizowania prac społecznie 

użytecznych, wykaz ten powinien zawierać elementy określone w § 3 ust. 3 w/w 

rozporządzenia tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu oraz numer PESEL osoby 

uprawnionej. Natomiast na podstawie przekazanych przez kontrolowaną jednostkę  

w tym zakresie dokumentów (11 pism kierowanych przez PUP Krosno Odrzańskie  

do kierowników ośrodków pomocy społecznej – numery pism: (*) ustalono, że wykazy osób 

bezrobotnych ujęte w w/w dokumentacji zawierają wyłącznie dane w postaci imienia  

i nazwiska osoby bezrobotnej. 

W pozostałym zakresie dotyczącym organizowania prac społecznie użytecznych zespół 

kontrolny nie stwierdził uchybień. Ustalono, że dokumentacja związana z zawieraniem 

porozumień dotyczących wykonywania prac społecznie użytecznych, oraz realizacja tych 

porozumień prowadzona była zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu MPiPS  

w sprawie organizowania przedmiotowej formy aktywizacji. Zakres prac określonych  

w porozumieniach obejmował czynności związane z pracami porządkowymi na terenach 

gmin tj. m.in. utrzymanie czystości terenów zielonych, pomoc przy porządkowaniu obiektów 

gminnych czy też porządkowanie terenów publicznych. Do wykonywania prac społecznie 

użytecznych skierowano 67 osób z których 56 rozpoczęło udział w zaproponowanej formie 

aktywizacji. Ustalono, że 3 osoby bezrobotne przerwały wykonywanie prac społecznie 

użytecznych i na tej podstawie utraciły status bezrobotnego na okres 120 dni, natomiast  

w 7 przypadkach osoby bezrobotne zaprzestały wykonywania w/w prac z powodu podjęcia 

zatrudnienia lub otrzymania innego świadczenia powodującego utratę statutu bezrobotnego. 

W 1 przypadku osoba bezrobotna została pozbawiona statusu bezrobotnego z powodu 

niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i tym samym 

została pozbawiona możliwości uczestnictwa w wykonywaniu prac społecznie użytecznych. 

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości 

W zakresie objętym kontrolą ustalono następujące uchybienia: 

1. Przekazywanie kierownikowi ośrodka pomocy społecznej wykazu osób 

uprawnionych, które zostały skierowane do prac społecznie użytecznych lub 

odmówiły przyjęcia propozycji ich wykonywania bez wskazania w tych wykazach 

takich danych jak: numer PESEL oraz miejsca zamieszkania lub pobytu,  

co stanowi odstępstwo od przepisów § 5 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych; 
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2. W umowach w sprawie organizacji robót publicznych wskazano, iż w razie braku 

środków urząd zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem  

14-dniowego okresu wypowiedzenia. Powyższy zapis nie wynika z obowiązujących 

przepisów w przedmiotowym zakresie 

 

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

Biorąc pod uwagę ustalenia z kontroli zaleca się podjęcie następujących działań: 

1. Przekazywanie kierownikowi ośrodka pomocy społecznej wykazu osób 

uprawnionych, które zostały skierowane do prac społecznie użytecznych  

lub odmówiły przyjęcia propozycji ich wykonywania zgodnie z § 5 ust. 1 

rozporządzenia MPiPS w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. Wykaz 

powinien zawierać dane, o których mowa w § 3 ust. 3 w/w rozporządzenia tj. imię  

i nazwisko osoby uprawnionej, miejsce zamieszkania lub pobytu oraz numer 

ewidencyjny PESEL, a w przypadku gdy ten numer nie został nadany – numer 

paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2. Zawieranie w umowach o organizację robót publicznych zapisów wynikających  

z obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…)  

oraz aktów wykonawczych. 

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 Krośnie Odrzańskim, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy  

w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

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

do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2015.2058) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


