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Gorzów Wlkp. dnia 4 listopada 2014r. 

PS-III.862.11.2014.BMro 

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 2013 r., poz. 674 ze zm.) zespół 

kontrolny w składzie Beata Mroczkowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale 

Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący zespołu oraz Andżelika Humienna – Inspektor 

w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadził w okresie od dnia 15 września 2014r. 

do dnia 22 września 2014r. kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu 

przy ulicy Dworcowej 9. Przedmiot kontroli obejmował efektywność instrumentów rynku 

pracy. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 22 września 2014r. 

 

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 2012r. na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową Powiatowy 

Urząd Pracy w Żaganiu zaplanował środki Funduszu Pracy w wysokości  

5 904 300,00 zł, w ramach, których wydatkowana została kwota 5 858 956,17 zł. W 2012 

roku liczba osób, które rozpoczęły udział w podstawowych formach aktywizacji  

w ramach programów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych ze środków Funduszu 

Pracy wynosiła 3 232 osób. 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 

1. Staż  

(razem z kosztami 

badań lekarskich, 

kosztami przejazdu  

i koszami 

zakwaterowania) 

1 132 290,00 1 114 901,25 277 244 122 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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2. Jednorazowe środki  

na podjęcie działalności 

gospodarczej 
424 725,00 424 308,91 23 23 23 

3. Refundacja kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska 

pracy  

794 144,00 793 143,20 48 48 48 

4. Szkolenia  
324 396,00 322 750,29 134 133 47 

5. Prace interwencyjne 
2 162 025,00 2 152 066,84 709 701 363 

6. Roboty publiczne 
636 327,00 624 735,49 133 133 65 

7. Prace społecznie 

użyteczne 
319 632,00 319 167,60 1 833 1 833 1 110 

8. Pozostałe elementy 

programu specjalnego 
104 059,00 101 763,39 

86 osób otrzymało dodatkowe wsparcie. Osoby 

zostały wykazane w poz.1-50 osób, w poz. 2-10 

osób i w poz. 6-26 osób. 

9. Pozostałe aktywne 

formy (badania 

lekarskie medycyny 

pracy) 6 702,00 

1 500,00 75 75 75 

Pozostałe aktywne 

formy (stypendia 

naukowe) 

4 619,20 
kontynuacja 

nauki z 2011r. 
4 4 

 

Razem 
5 904 300,00 5 858 956,17 3 232 3 194 1 857 

 

 

W obszarze podstawowych instrumentów rynku pracy, najwyższą kwotę środków Funduszu 

Pracy przeznaczono na prace interwencyjne, organizację staży, refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz roboty publiczne. Jednocześnie zespół 

kontrolny ustalił, że w roku 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizował dwa 

programy specjalne tj.: „ Szansa na dobrą przyszłość”, którego głównym celem było 

ograniczenie bezrobocia wśród osób do 30 roku życia, podniesienie ich aktywności 

zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia. Ustalono, iż 50 uczestników 

programu podjęło staż oraz 10 uczestników programu podjęło działalność gospodarczą  

i założyło własne firmy. Jednocześnie ustalono, iż głównym celem drugiego programu 

specjalnego pt. „Eco szansa” było ograniczenie bezrobocia wśród osób powyżej 50 roku życia 

i udzielenie wielostronnego wsparcia by zwiększyć szanse na zatrudnienie 

poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników programu oraz nabycie 

umiejętności do wykonywania odpowiedniej pracy. Ustalono, iż 26 uczestników programu 

w ramach robót publicznych podjęło pracę. 

Wydatkowane w roku 2012 środki Funduszu Pracy na łagodzenie skutków bezrobocia  

i aktywizację zawodową zostały zaangażowane w 99,23 % zgodnie z planem finansowym.  

 

Wydatki na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne 

oraz prawidłowość przeprowadzania postępowań związanych z przyznawaniem dotacji:  
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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 77 wniosków o przyznanie 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Spośród ww. wniosków  

59 zostało rozpatrzonych pozytywnie, w tym 23 w ramach środków Funduszu Pracy 

natomiast 36 w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu „Gotowi  

do zmian”. Negatywnie rozpatrzonych zostało 18 wniosków, w tym 13 wniosków z powodu 

nie otrzymania wymaganej liczby punktów przyznawanych w ramach oceny wniosków. 

Ponadto 5 wniosków pozostało bez rozpatrzenia w związku z niespełnianiem wymogów 

formalnych.  

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

środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywało się na podstawie przepisów ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy i 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 

2011r. oraz kolejne z dnia 26 kwietnia 2012r.). Ponadto zespół kontrolny ustalił,  

że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu obowiązywał wewnętrzny regulamin 

postępowania w sprawach dokonywania refundacji pracodawcy ze środków FP, środków 

współfinansowanych przez UE w ramach EFS oraz PFRON kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania 

bezrobotnemu  lub osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

wprowadzony zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu  

z dnia 4 czerwca 2012r. W przedmiotowym Zarządzeniu wprowadzono m.in. zapis w § 9 ust. 

1 lit a, iż z kręgu uprawnionych do składania wniosków o przyznanie środków z FP wyłącza 

się osoby bezrobotne, które posiadają status osoby bezrobotnej krótszy niż 30 dni w dniu 

złożenia wniosku. Zespół kontrolny ustalił, iż w 1 przypadku z ww. powodu nie rozpatrzono 

wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Ustalono, iż po ponownym złożeniu wniosku osoba bezrobotna otrzymała środki  

na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków EFS. Pani Ewa Kozłowska kierownik 

Centrum Aktywizacji Zawodowej poinformowała, iż urząd pracy ma wiedzę, że odsetek osób 

świadomie i na własny wniosek rezygnuje z posiadanego zatrudnienia w celu ubiegania się  

o środki na rozpoczęcie działalności. Z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych regulujących kwestie 

przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób 

bezrobotnych, nie wynika, aby złożenie wniosku było uwarunkowane długością posiadania 

statusu osoby bezrobotnej.  

Ustalono, iż w ramach środków Funduszu Pracy zawarto 23 umowy w sprawie przyznania 

osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 

424 725,00 zł, w tym w 1 przypadku wnioskodawca dokonał zwrotu części środków  

w kwocie 416,09 zł z powodu niewydatkowania całości dotacji. Zatem kwota 

wydatkowanych środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dotacji w roku 2012 r. wyniosła 

424 308,91 zł, czyli 7,24% wszystkich wydatków poniesionych na aktywne formy 
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przeciwdziałania bezrobociu. Wysokość przyznawanych środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej wynosiła od 16 615,00 zł do 20 000,00 zł. 

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

w oparciu o kryteria oceny formalnej i merytorycznej. Ponadto przy przyznawaniu środków  

na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu kierował się przede 

wszystkim następującymi kryteriami: przewidywaną efektywnością ekonomiczną 

planowanego przedsięwzięcia, zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności gospodarczej, 

kwalifikacjami i doświadczeniem wnioskodawcy umożliwiającymi prowadzenie zamierzonej 

działalności, podjętymi działaniami na rzecz planowanej działalności gospodarczej, 

wysokością posiadanych środków przez wnioskodawcę, poprawnością merytoryczną, 

realnością planu przedsięwzięcia oraz oceną proponowanego zabezpieczenia. Rodzaje 

prowadzonej działalności obejmowały następujące obszary: działalność fizjoterapeutyczną, 

zakłady fryzjerskie, usługi budowlane, naprawa pojazdów samochodowych, działalność 

związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, produkcja mebli, działalność 

fotograficzna, sprzedaż odzieżowa, sprzedaż wyrobów tekstylnych, sprzedaż samochodów 

osobowych, usługi dekarskie, opieka dzienna nad dziećmi, naprawa komputerów oraz usługi 

dotyczące sprzątania budynków.  

Zespół kontrolny ustalił, że wszyscy bezrobotni, którzy zarejestrowali działalność 

gospodarczą w ramach zawartych 23 umów prowadzili działalność gospodarczą 

przez wymagany przepisami okres co najmniej 12 miesięcy. Spośród wszystkich 23 osób, 

które rozpoczęły działalność w związku z przyznanymi środkami Funduszu Pracy, 3 osoby 

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

Osoby te prowadziły działalność w obszarze naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży 

mięsa oraz w zakresie usług budowalnych. Pozostali wnioskodawcy nie powrócili do rejestru 

bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu, 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.  

 

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 Żaganiu na dzień 31.12.2011r. 

zarejestrowanych było 6 023 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 

31.12.2011r. wyniosła 53,4%. 
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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 1 820,68 zł.  

 

Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa przyznania bezrobotnym środków na podjęcie 

działalności gospodarczej oraz koszt uczestnictwa w programie  

 

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

ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej  

23 osobom bezrobotnym w łącznej kwocie 424 308,91 zł. Ustalono, że wszystkie 23 osoby, 

które otrzymały dofinansowanie zakończyły udział w programie i prowadziły działalność 

gospodarczą przez wymagany okres 12 miesięcy. W okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia 

udziału w programie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu zarejestrowały się 3 osoby, 

które prowadziły działalność w obszarze: naprawy pojazdów samochodowych, 

sprzedaży mięsa oraz usług budowalnych. 

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

w programie (23 osoby). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu efektywność 

zatrudnieniowa dotacji kształtowała się na poziomie 87 %. 

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 18 448,21 zł.  

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 21 215,45 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. 

 

Biorąc pod uwagę efektywność instrumentów rynku pracy zespół kontrolny stwierdził,  

że Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zastosował szeroki wachlarz instrumentów rynku 

pracy. W toku kontroli ustalono, że najwięcej środków Funduszu Pracy przeznaczono  

na finasowanie prac interwencyjnych, organizacji staży, refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy oraz robót publicznych. Najwyższy odsetek osób, które 

uzyskały zatrudnienie po zakończeniu danej formy aktywizacji dotyczy osób korzystających  
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z dotacji oraz z refundacji (100%). Ogólna efektywność zatrudnieniowa kształtowała się  

na poziomie 53,4% natomiast koszt ponownego zatrudnienia wynosił 1 820,68 zł. Ponadto  

w zakresie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 

ustalano, że Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu zostały wypracowane kryteria oceny 

wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ułatwiające proces ich 

rozpatrywania i przyznawania dofinasowania. W związku z powyższym zespół kontrolny 

ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie. 

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

 

Zespół kontrolny ustalił, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu w okresie objętym 

kontrolą obowiązywał wewnętrzny regulamin postępowania w sprawie przyznawania 

bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w którym wprowadzono zapis 

dotyczący wyłącza z kręgu uprawnionych do składania wniosków o przyznanie środków  

z FP osób bezrobotnych posiadających status osoby bezrobotnej krótszy niż 30 dni w dniu 

złożenia wniosku, który nie wynikał z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie przyznawania jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.  

 

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli zaleca się podjęcie następujących działań: 

1. Dostosowanie Regulaminu przyznawania z Funduszu Pracy jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej dla skierowanego bezrobotnego  

do obowiązujących przepisów.  

 

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 Żaganiu, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy  

w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
 

 

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Katarzyna Jankowiak 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


