Katowice, 19.12.2016 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
Nr Kontroli PSIII.862.2.6.2016

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KATOWICACH ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
Zakres kontroli:
Kontrola prawidłowości orzeczeń administracyjnych w sprawach dotyczących utraty
statusu osoby bezrobotnej z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, wydawanych na podstawie
ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), a także kontrola przestrzegania
przepisów w/cyt. ustawy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
Art. 19 ustawy z dnia 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 10 ust. 1
w związku z art. 112 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Jednostka kontrolowana:
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno.
Kierownik jednostki kontrolowanej:
Grażyna Bąba, p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:
1) Pani Iwona Hanke-Niedbała – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia
PSIII.0030.11.2016, przewodnicząca zespołu;
2) Pan Hubert Krogulec – inspektor wojewódzki, nr upoważnienia
PSIII.0030.12.2016.
Termin kontroli: od 24.10.2016 r. do 26.10.2016 r.
Okres objęty kontrolą: 01.03.2016 r. – 31.08.2016 r.
II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena pozytywna.
Poziom oceny jest konsekwencją liczby punktów wagowych, wynikających
z przekroczenia progów istotności mierników oceny. W przypadku wyników kontroli
przeprowadzonej w PUP w Jaworznie, poziom nieprawidłowości nie przekroczył żadnego
z wyznaczonych progów istotności.
Progi istotności wystąpienia każdego z ww. mierników:
1 – 15%, 2 – 15%, 3 – 15%, 4 – 25%, 5 – 15%, 6 – 15%.
Waga każdego z powyższych mierników:
1 – 2 punkty, 2 – 2 punkty, 3 – 2 punkty, 4 – 2 punkty, 5 – 1 punkt, 6 – 1 punkt.
Próg oceny negatywnej: co najmniej 6 punktów wagowych.
Próg oceny pozytywnej z nieprawidłowościami: nie więcej niż 5 punktów wagowych
Komórki wykonujące zadania z zakresu objętego kontrolą:
– Dział Doradców Klienta,
– Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji,

–

Dział Rozwoju Zawodowego.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:
W trakcie kontroli zbadano 46 postępowań administracyjnych, zakończonych stosownymi
decyzjami, dotyczącymi utraty przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP
w Jaworznie, statusu osoby bezrobotnej z powodu odmowy przyjęcia bez uzasadnionej
przyczyny, odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Spośród ww. spraw, 39 postępowań
wraz z decyzjami je kończącymi było prawidłowych. 7 postępowań lub decyzji je
kończących, było dotkniętych uchybieniami lub nieprawidłowościami.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:
1) Kierownik Działu Doradców Klienta Izabela Ćwiląg;
2) Kierownik Działu Rozwoju Zawodowego Łukasz Moskal;
3) pracownik Działu Rozwoju Zawodowego Magdalena Krepel;
4) pracownik Działu Doradców Klienta Anna Gut;
5) pracownik Działu Doradców Klienta Katarzyna Siemek;
6) pracownik Działu Doradców Klienta Maria Fidyk;
7) pracownik Działu Doradców Klienta Paulina Tarmas.

III. Ocena szczegółowa skontrolowanej działalności.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:
W trakcie kontroli zbadano 46 postępowań administracyjnych dotyczących odmowy
przyjęcia przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Jaworznie, odpowiedniej
pracy lub innej formy pomocy.
W sprawach dotyczących propozycji pracy lub innej formy pomocy 39 postępowań
przeprowadzono prawidłowo. Propozycje zatrudnienia spełniały ustawowe wymogi
odpowiedniej pracy, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, natomiast odmowy przyjęcia przez bezrobotnych tych
propozycji były nieuzasadnione. Propozycje innych form pomocy były dostosowane do
indywidualnych planów działania, a odmowy ich przyjęcia przez bezrobotnych zasadnie
kończyły się utratą statusu bezrobotnej.
W przypadkach odmowy przyjęcia propozycji pracy, zakończonych decyzjami: nr
303/JagiełłoM/03/16 z dnia 10.03.2016 r., nr 693/MusiałH/08/16 z dnia 31.08.2016 r., nr
800/JagiełłoM/03/16 z dnia 29.03.2016 r., nr 628/MusiałH/04/16 z dnia 13.04.2016 r.
oraz nr 663/JagiełłoM/03/16 z dnia 22.03.2016 r. organ zatrudnienia nie wyjaśnił
zasadności przyczyn odmowy podanej przez bezrobotnych. Z wyjaśnień pracowników
PUP w Jaworznie wynika, że podane przez bezrobotnych przyczyny odmowy przyjęcia
propozycji pracy były nieuzasadnione. Skutkowało to wydaniem w tych sprawach decyzji
o utracie statusu bezrobotnego z dniem złożenia przez bezrobotnych oświadczeń
o odmowie przyjęcia pracy.
W sprawie odmowy przyjęcia propozycji pracy, zakończonej decyzją nr
303/JagiełłoM/03/16 z dnia 10.03.2016 r., Urząd Pracy nie ustalił, czy przyczyna podana
przez bezrobotną, tj. konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, ma charakter
stały czy czasowy. Postępowanie zakończono wydaniem decyzji o utracie statusu osoby
bezrobotnej z dniem, w którym strona odmówiła przyjęcia propozycji pracy.

W przypadku odmowy przyjęcia propozycji pracy, zakończonej decyzją nr
693/MusiałH/08/16 z dnia 31.08.2016 r., organ zatrudnienia nie ustalił przebiegu rozmowy
bezrobotnego z pracodawcą. Pośrednik pracy w swoich wyjaśnieniach z 25.10.2016 r.
wskazał, że starał się dowiedzieć od bezrobotnego, jak przebiegła rozmowa kwalifikacyjna
w sprawie pracy, jednak po zadaniu pytania w tej sprawy, bezrobotny opuścił pokój, nie
udzieliwszy na nie odpowiedzi. Organ zatrudnienia nie wystąpił do pracodawcy
z żądaniem wyjaśnienia przebiegu rozmowy z bezrobotnym w sprawie pracy. Po tak
przeprowadzonym postępowaniu wydano decyzję o utracie statusu bezrobotnego z dniem
złożenia oświadczenia przez bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia propozycji pracy, zakończonej decyzją nr
800/JagiełłoM/03/16 z dnia 29.03.2016 r. Urząd Pracy nie ustalił terminu ewentualnego
podjęcia pracy przez bezrobotną. Nie zobowiązał także bezrobotnej do udokumentowania
podjęcia zatrudnienia, które miało stanowić powód odmowy przyjęcia propozycji pracy,
złożonej przez organ zatrudnienia. Pomimo tego, sprawę zakończono wydaniem decyzji
o utracie statusu bezrobotnego z dniem złożenia oświadczenia przez stronę.
W sprawie przyjęcia propozycji pracy, zakończonych decyzją nr 628/MusiałH/04/16 z dnia
13.04.2016 r. Urząd Pracy nie podjął się oceny, czy powody odmowy przyjęcia udziału
w programie specjalnym przez bezrobotną, tj. leczenie operacyjne oraz opieka nad
wnuczką, stanowią obiektywną i uzasadnioną przeszkodę podjęcia udziału w programie
specjalnym. W sprawie wydano decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem,
w którym strona odmówiła przyjęcia udziału w programie specjalnym.
W
sprawie odmowy przyjęcia propozycji pracy, zakończonej decyzją nr
663/JagiełłoM/03/16 z dnia 22.03.2016 r., nie zobowiązano bezrobotnej do
udokumentowania powoływanych przez nią okoliczności. Postępowanie zakończono
wydaniem decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem złożenia oświadczenia
w sprawie odmowy przyjęcia propozycji pracy.
W sprawie odmowy przyjęcia propozycji pracy, zakończonej decyzją nr
519/JagiełłoM/06/16 z dnia 20.06.2016 r., wydano decyzję o utracie statusu osoby
bezrobotnej z powodu odmowy podjęcia odpowiedniej pracy bez uzasadnionej przyczyny,
pomimo że przyczyna wskazana przez bezrobotnego według pośrednika pracy,
składającego wyjaśnienia w dniu 25.10.2016 r. była uzasadniona.
W przypadku odmowy przyjęcia propozycji pracy, zakończonej decyzją nr
104/MusiałH/05/16 z dnia 04.05.2016 r. organ zatrudnienia nie utrwalił w formie pisemnej
wyjaśnień osoby bezrobotnej, wskazanych u pracodawcy.
W sprawach odmowy przyjęcia propozycji pracy oraz udziału w programie aktywizacyjnym,
zakończonych decyzjami nr 179/JagiełłoM/07/16 z dnia 07.07.2016 r., nr
335/MusiałH/08/16 z 16.08.2016 r. oraz nr 817/JagiełłoM/03/16 z dnia 30.03.2016 r.,
organ zatrudnienia nie uściślił podanej przez bezrobotnych przyczyn, określonych jako
powody osobiste oraz problemy rodzinne, gdyż jak uznał organ zatrudnienia, przyczyny te
zostały uznane za nieuzasadnione.

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne
Zalecenia pokontrolne:
1) wydawanie rozstrzygnięć po uprzednim wyczerpującym zebraniu
i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, ustalającego prawidłowy stan
faktyczny,
zgodnie
z
zasadą
prawdy
obiektywnej
oraz
zasadą praworządności;
2) niewydawanie decyzji administracyjnych orzekających o utracie statusu

osoby bezrobotnej w przypadku, gdy wskazana przez bezrobotnego
przyczyna odmowy przyjęcia propozycji pomocy jest obiektywnie
uzasadniona, bezspornie wynikająca z przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego.
Uwagi:
W przypadku formułowania przez bezrobotnych przyczyn odmowy przyjęcia propozycji
pracy lub innych form pomocy w sposób ogólnikowy, właściwym jest, aby postępowanie
organu zatrudnienia zmierzało do uściślenia i wyjaśnienia wskazanych przez bezrobotnych
przyczyn odmowy. Tak przeprowadzone postępowanie winno skutkować wydaniem
prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie.

V. Pouczenie
Zgodnie z treścią art. 113 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…), Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Jaworznie może zgłosić zastrzeżenia do ww. zaleceń, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia.
W przypadku braku zastrzeżeń, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę
powiadomić Wojewodę Śląskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w terminie 30 dni od daty
doręczenia niniejszego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 115 ust. 1 ww. ustawy „kto nie realizuje zaleceń
wojewody, o których mowa w art. 113 – podlega karze pieniężnej w wysokości do
6.000 zł”.

Podpisano z upoważnienia
Wojewody Śląskiego
Ewa Chrost
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:
1) Adresat „RZ”
2) Wydział Kontroli
3) a/a

