WOJE WO DA Ś LĄ S K I

Katowice, 31.05. 2016 r.
PSIIIa.862.7.2016

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice
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I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości realizacji działań Powiatowego
Urzędu Pracy zmierzających do aktywizacji zawodowej osób
zarejestrowanych z ustalonym III profilem zgodnie z ustawą
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz
obowiązującymi aktami wykonawczymi.
Podstawa prawna do
przeprowadzenia kontroli:
Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 112 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).
Jednostka kontrolowana:
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach,
43 – 100 Tychy, ul. Budowlanych 59.

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Pani Katarzyna Ptak – Dyrektor PUP w Tychach.

Zespół kontrolerów nr

upoważnienia:
Małgorzata Waloch – starszy inspektor – kierownik zespołu
kontrolnego na podstawie upoważnienia do kontroli:
Nr PSIIIa.0030.13.2016 z dnia 07.03.2016 r.
Ewelina Załęska – inspektor wojewódzki – kontrolujący na
podstawie upoważnienia do kontroli:
Nr PSIIIa.0030.14.2016 z dnia 07.03.2016 r.
Termin kontroli:

w dniach: od 10 do 15 marca 2016 r.
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II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności.
Ocena ogólna:

Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:
Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdyż
stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie
przekraczały założonego dla kontroli progu istotności.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione w dalszej
części niniejszego Wystąpienia oceny szczegółowe.

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

W trakcie kontroli wybrano 50 akt obejmujących dokumentację
osób zarejestrowanych z ustalonym III profilem. Kontroli poddano
działania PUP w stosunku do wybranych osób bezrobotnych pod
kątem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi tj. ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innymi
stosowanymi aktami wykonawczymi. W trakcie kontroli
sprawdzono działania w zakresie aktywizacji zawodowej oraz
integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja
i Integracja.
W umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego pod
nazwą: Integracja społeczna bezrobotnych, w ramach PAI
nie ujęto liczby bezrobotnych objętych działaniami, co jest
niezgodne z art. 62a ust. 11 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz.
149 z późn. zm.).

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:
Pani Jolanta Winczura, kierownik Referatu Instrumentów
i Programów Rynku Pracy.

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze
wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.
A. Obszar kontroli:

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

Komórka wykonująca
zadania z obszaru

Stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników urzędu pracy
realizujących zadania Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Wykonanie zadań
pozytywnie.

w

kontrolowanym

zakresie

oceniam
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objętego kontrolą:

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powyższa ocena szczegółowa wynika z przeprowadzonych
czynności kontrolnych w wyniku, których
nie stwierdzono
nieprawidłowości.
B. Obszar kontroli:

Prawidłowość sporządzania i realizowania Indywidualnych
Planów Działania przy aktywizacji osób zarejestrowanych
z ustalonym III profilem.

Ocena cząstkowa

do danego obszaru:
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Wykonanie zadań
pozytywnie.

w

kontrolowanym

zakresie

oceniam

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powyższa ocena szczegółowa wynika z przeprowadzonych
czynności kontrolnych w wyniku, których nie stwierdzono
nieprawidłowości.
C. Obszar kontroli:

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji
społecznej w ramach PAI.

Ocena cząstkowa

do danego obszaru:

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam
pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdyż
stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie
przekraczały założonego dla kontroli progu istotności.

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powyższa ocena szczegółowa wynika z przeprowadzonych
czynności kontrolnych podczas których w badanej
dokumentacji stwierdzono brak w umowie o powierzenie
realizacji zadania publicznego pod nazwą: Integracja
społeczna bezrobotnych, w
ramach PAI,
liczby
bezrobotnych objętych działaniami, co jest niezgodne z art.
62a ust. 11 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn.
zm.).
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Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:
Pani Jolanta Winczura, kierownik Referatu Instrumentów
i Programów Rynku Pracy.
D. Obszar kontroli:

Prawidłowość realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania
działań aktywizacyjnych dla osób zarejestrowanych z ustalonym
III profilem.

Ocena cząstkowa

do danego obszaru:
Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Wykonanie zadań
pozytywnie.

w

kontrolowanym

zakresie

oceniam

Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:
Powyższa ocena szczegółowa wynika z przeprowadzonych
czynności kontrolnych w wyniku, których nie stwierdzono
nieprawidłowości.

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne.
Zalecenia pokontrolne:
Obszar kontroli C:

W przedmiotowym obszarze w związku z wyżej opisanymi
nieprawidłowościami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
zalecam:
- sporządzać umowy o powierzenie realizacji zadania
publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja
zgodnie z art. 62a ust. 11 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn.
zm.).
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V Pouczenie.
Zgodnie z treścią art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy może zgłosić zastrzeżenia do
niniejszego wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W przypadku braku zastrzeżeń, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę
powiadomić Wojewodę Śląskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.
Zgodnie z treścią art. 115 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, kto nie realizuje zaleceń
wojewody, o których mowa w art. 113 - podlega karze pieniężnej w wysokości do 6000
złotych.

…………………………………….
Podpis kierownika jednostki kontrolującej
Z up. Wojewody Śląskiego
Bożena Stępień
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują do wiadomości :
1. Adresat.
2. Wydział kontroli - miejscu.
3. Aa.

